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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763-21/2020. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2020. augusztus 11-én megtartott  bizottsági üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
58/2020. (VIII. 11.) PEB hat. Előkészítő döntés meghozatala a temetői 

kiszolgáló épület felújításával kapcsolatban 
 
59/2020. (VIII. 11.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
60/2020. (VIII. 11.) PEB hat. Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan 

területrészeinek térítés nélküli visszaadása 
 
612020. (VIII. 11.) PEB hat. Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 
 
62/2020. (VIII. 11.) PEB hat. Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója 

a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről 
 
63/2020. (VIII. 11.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. augusztus 11-én 15.00 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott  bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
Tóth-Orlov Bettina bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. Aki elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-tes- Basky András 
     tületének ……/2020. (….) önkormányzati rendelete a   polgármester 
     köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
     II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló 
     épület felújításával kapcsolatosan 
 
2./ Dudás Energia Kft. kérelme területek rendezésére  Basky András 
                                                                                                  polgármester 
 
3./ Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására   Basky András 
         polgármester 
 
4./ Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a ve- Basky András 
     szélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről                           polgármester 
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5./ Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának Basky András 
     elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala                   polgármester 
 
6./ Egyebek 
     
1./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) 
önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
II. Előkész döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával 
kapcsolatosan 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk a temetői szolgáltatással kapcsolatos díjakat. A 
bevételek és a költségek alakulása tárgyalva volt. Temetői szolgáltatási díj áremelés nem 
történt, sőt még az infláció mértékét sem tudtuk követni. Kérdés, hogy új tételeket be 
lehet-e vezetni. Levelet írt polgármester úr a Fogyasztóvédelmi Egyesülethez és azt a 
választ kaptuk, hogy új szolgáltatási díjtételek nem vezethetők be, viszont 2017. után az 
infláció mértékével növelhető volt a szolgáltatási díj. 2019. után ez már 3,4 %. Az 
Önkormányzat jelenleg nem kívánna változtatni a temetői szolgáltatással kapcsolatos 
díjtételeken.  
Előterjesztés 4. oldal 8. pont. Az elhunytak átvételének-átadásának díja munkaidőn túl 
11.756.- Ft+ÁFA alkalom. 
A sírhelynyitási díj és a hűtési díj változott az infláció mértékével. Több árváltozást nem 
lehetett beépíteni. A rendelkezésünkre álló lehetőségeket említettük. Van-e kérdés, 
észrevétel?  
Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviseletében 
Köszönjük. Elfogadjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Vannak megőrzésre kijelölt sírok, s most újak is kerültek felvételre, ezek Gyarmathy 
László református lelkész és Török József hősi halott sírjai. 
Sury Lajos sírhelye is kijelölt sírhely lenne, de a 2025 évig ez a sírhely meg van váltva, 
de így a rendeletünk értelmében nem kerülhet bele a megőrzésre kijelölt sírhelyek 
listájába.  
Ez volt a rendelet módosításunk. Van-e valakinek hozzáfűzni valója ezzel kapcsolatban? 
Nincs.  
II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával 
kapcsolatban 
Ezzel kapcsolatban pályázat megjelenés várható-e, tudunk-e erről konkrétumokat? Az 
önkormányzati kollégák kint voltak és szemrevételezték a területet. 78,1 m2 a terület, 
amiben a temetkezési vállalat dolgozik. 124 m-re volt a javaslat a temetkezési vállalat 
részéről. Teljesen új elemként jelenne meg a garázs. 
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Azt kellene meghatározni, hogy könnyű szerkezetes módon, vagy hagyományosan 
épüljön. A hagyományos 500.000.- Ft/m2, a könnyű szerkezetes 400.000.- Ft/m2 lenne. 
Kérdezem, hogy kinek mi a javaslata, véleménye? 
Belusz László bizottsági tag 
Én a hagyományos építkezés mellett döntenék. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ez az épület, ha nem alkalmas arra, hogy bővíteni lehet, akkor új épületet kellene építeni. 
Ennek az épületnek a hosszát lehet növelni a díszkert rovására. Ami a temető 
szertartáson résztvevő vendégek helyét illeti, ez a kis épület elég szerencsétlen helyen 
van. Területet bővíteni kellene, egy teljesen új épület lenne szükségszerű. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a kis épületet vagy meg kellene toldani, vagy elbontani. A kis épület helyét 
gyülekezeti helyként lehetne használni. 
További vélemények ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
A jelenlegi területnagyság 78,1 m2. 20 millió forint van, amit jelenleg erre tudunk 
fordítani. Én a 124 m2-t problémásnak tartom azért is, hogy nem tudjuk, merre fogjuk 
növelni az épületet. Itt raktárra nincs szükség. Én 80 m2-ben gondolkodnék, az is 40 
millió forint körül lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
100-110 m2-es épületet kellene építeni. 
Belusz László bizottsági tag 
Én polgármester úrral értek egyet, a tárolás üzlet, az már nem a mi feladatunk. Szálljon 
be a szolgáltató is ebbe. 
Sebők Márta PEB elnök 
Igen, a lakosság érdekeit szolgálja, hogy mindent egy helyen megtaláljon. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Garázst lehetne úgy is, hogy Mobil legyen. Az épület lehetne 100 m2, a garázst pedig 
oldják meg. 
Basky András polgármester 
A garázs épületet most nem látnám szükségesnek. 80-90 m2-ben gondolkodnék. A 
bemutató terem szükségessége indokolt. Úgy pozitív, hogy a garázs hozzáépíthető 
legyen és hagyományos szerkezettel. Maximum 100 m2 lehet az épület nagysága. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
100 m2 legyen és garázs nélkül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom az 
előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy az új temetői ügyfélfogadó épületet 
hagyományos, falazott kivitelben kívánja megvalósítani, maximum 100 m2 
nagyságban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
58/2020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Előkészítő döntés meghozatala a temetői 
kiszolgáló épület felújításával kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezeté azzal, hogy az új 
temetői ügyfélfogadó épületet hagyományos, falazott kivitelben 
kívánja megvalósítani, maximum 100 m2 nagyságban. 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről 
szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
59/2020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2020. (….) önkormányzati rendelete a köztemetőről 
szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rende- 
   let-tervezetet a vastagbetűs módosításokkal. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     PEB 
 
2./ Napirendi pont 
Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére 
Sebők Márta PEB elnök 
A ceglédi úti körforgalomnál Dudás Tibor kérelmet adott be, hogy az hogy az általa 
korábban az Önkormányzat részére adott területeket szeretné visszaigényelni. Ingyen 
adta az Önkormányzatnak, s ingyen is kell visszaadni. A szükséges rendelkezések 
megtörténtek. A területrendezési költségeket vállalta, az ügyvédi költségeket kéri, hogy 
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vállalja fel az Önkormányzat. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az előterjesztést. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
60/2020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan területrészeinek 
térítés nélküli visszaadása 

HATÁROZAT 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős:     PEB 

 
 
3./ Napirendi pont 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 
Sebők Márta PEB elnök 
Az orvosok kérelmet fogalmaztak meg, s az ügyeleti díjak emelésére tettek javaslatot. 
A környező településeken, mint pld. Kecskeméten láthatjuk, hogy magasabb díjakon 
dolgoznak az ügyeleti rendszerben. Az Önkormányzatnak évente az orvosi ügyelet 
fenntartása kb. 39 millió forintba kerül. Az ügyeleti rendszer működtetése megfelelő 
Lajosmizsén, ezt megszüntetni nem lehet, fenn kell tartani. Az orvosok a Kecskeméti 
ügyeleti díjakhoz hasonlóan kértek ügyeleti díj emelést. Az előterjesztésben az is benne 
van, hogy minden évben az infláció mértékének megfelelően történik az ügyeleti díj 
emelés. Az idei évben a Covid-19 vírus miatt jelentős megvonások történtek az 
önkormányzattól, s azt sem látjuk, hogy hogyan fog alakulni az adóbevétel. Az 
előterjesztést ebben a formában elfogadásra javaslom. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Az I. határozat-tervezetet javaslom elfogadásra, hogy nem tudja jelen esetben teljesíteni 
az orvosok ügyeleti díj módosítására irányuló kérelmét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
612020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága az I. határozat-tervezetet javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, miszerint nem javasolja jelen- 
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   leg elfogadásra az orvosok ügyeleti díj módosítására irányu- 
   ló kérelmét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
döntéseiről 
Sebők Márta PEB elnök 
Polgármester úr a vészhelyzet ideje alatt 6 db rendeletet hozott meg és 50 db határozatot. 
Olyan határozatokat kellett meghozni, amikkel nem lehetett várni a jelenlegi helyzetet. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatóját a veszélyhelyzet 
ideje alatt hozott döntéseiről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
62/2020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója 
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkaptuk a Közalapítvány éves beszámolóját. Megállapítható, hogy a tevékenysége 
évről-évre veszteséges. Az Önkormányzattól kapott 500.000- Ft támogatást. A 
Lajosmizséért Közalapítványon keresztül szoktak kapni sport tevékenységek 
támogatást. Az Önkormányzat támogatja a sport tevékenységet.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom a Lajosmizséért 
Közalapítvány 2019. évi beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2020. (VIII. 11.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
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HATÁROZAT 
   
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámoló- 
   ját. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, hozzászólása, bejelenteni 
valója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 15.45 órakor 
berekesztem. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.    Belusz László sk. 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 


