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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2015. május 20-án, szerdán reggel 8.00 órakor  
               megtartott bizottsági ülésén megjelentekről 
 
Jelen vannak: Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Igazoltan van távol az ülésről: Kollár László 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Tóth Andrea irodavezető  
      Szilágyi Ödön irodavezető   
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, Orbán Antal 
bizottsági tag később fog érkezni, Kollár László bizottsági tag pedig engedéllyel van 
távol az ülésről. 
A mai ülés jegyzőkönyvének aláírójaként javaslom Péli Szilveszter bizottsági tagot 
megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Péli Szilvesztert megválasztotta a mai ülés jegyzőkönyvének aláírójaként. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal   dr. Balogh László 
     beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról   jegyző 
 
2./ Iskola-tó módosított vázlattervének jóváhagyása   Basky András 
          polgármester 
1./ Napirendi pont 
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A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett 
munkájáról 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérem dr. Balogh László jegyző urat, hogy az Önkormányzati Hivatal 
tevékenységét ismertesse. 
dr. Balogh László jegyző 
A jegyző évente egy alkalommal köteles beszámolni a hivatal munkájáról. A 
beszámoló csoportonként, irodánként készül el. Széleskörűen próbáltunk minél több 
információt adni. Ötven oldal lett az anyag, ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok, 
vagy ha olyan problémát érzékeltünk az anyagban, akkor tegyük meg az azzal 
kapcsolatos észrevételt, illetve ha kérdés van, tegyük fel. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy mi a vélemény ezzel kapcsolatban? 
 
8.15 órakor Orbán Antal bizottsági tag megérkezett, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Olvastam a belső ellenőrzési jelentést. Ott egy komoly nagy számot találtam. Úgy 
gondolom, hogy a téma tisztázására valamilyen irányelvet kellene kidolgozni és ennek 
megfelelően rendezni a témát. Az önkormányzati működéshez mindenképpen 
szükséges az, hogy elfogadjuk a beszámolót és megszavazzuk. Menetközben tisztázni 
kell a hiányosságokat, illetve a tévedést. 
Ha nincs hozzászólás, akkor meg is szavazzuk a témát. 
dr. Balogh László jegyző 
Itt arról van szó, hogy a belső ellenőrzés tavaly ősszel feltárt egy hibát. A vagyonban 
nem szerepel az a 108,5 millió forint vagyon, amit az előző Képviselő-testület  a 2012. 
decemberi ülésén elfogadott. Ennek a mérlegbe való bevezetése nem történt meg, ez 
jelentős hiba. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén ennek megtárgyalására a belső 
ellenőrzési jelentés kapcsán ki fogunk térni. A hiba megállapítása helyi szinten a belső 
ellenőrzés során került feltárásra. A hiba kijavítására készült egy intézkedési terv, 
melyben a pénzügyi irodavezető asszony vállalta, hogy ez meg fog történni 2014. 
évben, ami sajnálatos módon elmaradt. Miután a 2015. évi könyvelés már beépítésre 
került, így 2014. évi adatokat bevinni már nem tudtunk, a mérleg kijavítására az elmúlt 
évet illetően nincs lehetőség, mert a 2015. februári mérleg jelentés sérthetetlen, 
tudomásom szerint az beolvad a nemzetgazdasági mérlegbe, az annak a része. Ezt 
egyszerűen könyveléssel javítani már nem tudtuk. Tegnap is tanácskoztunk erről egész 
késő estig a polgármester úrral, aljegyző asszonnyal, magam is, a belső ellenőrrel, 
irodavezető asszonnyal. A hiba javítása ebben az évben fog fizikailag helyreállni. A 
javításnál van egy egybeesés azzal, hogy ebben az évben a viziközmű vagyont 
értékelni kell, mind a régi viziközmű vagyont, mind a most megépítésre kerülő 
viziközmű vagyont, s az alapján majd az ott megállapított értéken lehet ezt a mérlegbe 
tenni. Erre nézve az irodavezető asszony éjszaka dolgozott rajta, láttam, de megnézni 
már nem tudtam, mert  ½ 2 órakor jött az anyag, ezzel érdemben foglalkozni nem 
tudtam. Ez a zárszámadási rendelet-tervezet tárgyalásakor fog sorra kerülni. Ott lehet 
garanciát kérni és kapni, hogy ezt a hibát kijavítsuk. 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm. Megkérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. évben végzett 
munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
9/2015. (V. 20.) Mg. hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazda- 
  sági Bizottsága nem fogadja el a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
  Hivatal beszámolóját a 2014. évben végzett munkájáról. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Iskola-tó módosított vázlattervének jóváhagyása 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A napirend ismertetésére megkérem Basky András polgármester urat. 
Basky András polgármester 
Farkas Gábor úr itt volt és megfogalmazódott az elképzelés, hogy a terven, amit ő 
elkészített, változtatni szeretnénk egy kicsit. Javasoljuk, hogy az utat máshova tegye, s 
a szánkózó domb is máshova kerüljön. Amiket kértünk, azok átvezetésre kerültek. 
Amik az előterjesztésben benne vannak, azokat érdemes lenne elfogadni. A terv 
elfogadása egy fontos momentum abban, hogy haladjunk tovább. Az volna célszerű, 
hogy ha ezek a tervek elkészültek, azokat a dolgokat, amik fontosak, (locsolási 
lehetőség megteremtése, villanyvezeték elvitele) el kellene készíteni. 
Azt javaslom, döntsünk arról is, hogy ezeket készítsük elő a következő alkalomra, 
hogy ezeknek a munkálatoknak milyen költségei lennének. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Igennel szavazok, hogy az ügy menjen előre. Ez a látványterv egy fikció. Tavaly 2.8 
millió forintot fizettünk. Ezt a pénzt már megkapta a tervező? 
Basky András polgármester 
Még nem kapta meg. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Azt javasolnám, hogy az idén se kapja meg, mert ide konkrét feladat kell és ennek 
megfelelően megirányozni a tevékenységet.  
Figyelem a szomszéd tavakat, a Szászpát, és a Füzes tavat, ezek meg lettek csinálva és 
kiválóan működnek. Tele élővilággal ez a tó. Az, hogy az állomány ne tudjon 
felszaporodni, folyamatosan fogják ki illetéktelen személyek. Szárcsa család is van a 
tónál. 
Szóba került a növénnyel való beültetés, de nem biztos, hogy megmaradna a 
növényzet ebben a sós talajban. A munkát füvesítéssel kellene kezdeni. A Vásártéren 
levő földkupacot érdemes lenne elhozni és szétteríteni a növényzet alá. 
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A Móra Ferenc utca felőli beömlést nem találtam meg. 
A Városháza előtt is van egy befolyás.  
Légköri aszályra utalva a szélkereket érdemes lenne felújítani. Ennyit tudok a témával 
kapcsolatban elmondani.  
Megoldásként azt tudom elmondani, hogy amúrt kellene tenni a vízbe, mert zavaros a 
víz az algáktól. 
Basky András polgármester 
A tavat folyamatosan töltjük. A vízutánpótlás folyamatos. Az állatok megtalálhatók 
benne. A történet azon állt, hogy a földet el kell szállítani, hogy a növényzet 
megtelepszik-e rajta. Kellene locsoló rendszert lerakni. Szeretnénk világítást, ezt a 
földbe kell elvinni. Tereprendezés az első lépés. Van föld a foci pályánál, van karám 
föld is. 
Abban kellene döntést  hozni, hogy tegyünk-e le locsoló csöveket. Ez az első lépés. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Erről már beszéltünk az előző évben, Szalontai úrnak azt mondtuk, hogy számoljon a 
locsolórendszer kiépítéssel. 
Basky András polgármester 
Rendben, akkor először a locsoló csöveket kell lerakni. A másik dolog, hogy a 
villanynak a gerincvezetékét, a földkábelt le kell tenni. Ezzel tudjuk a világítást 
megoldani. Az ivóvizet a tó környékén szeretnénk megvalósítani. Ezt a három dolgot a 
következő ülésre előkészítjük, hogy mi mennyibe kerül. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Attól tartok, hogy süppedni fog, mert agyagos a talaj. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Van idő ezeknek az alapvető infrastruktúráknak a letelepítésére. A locsolást meg kell 
oldani. 
Basky András polgármester 
Ősszel pedig tereprendezést kellene tenni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A tereprendezést is el kell végezni, ezt a bizottság támogatja, és a vízvezeték lerakását. 
Megkérdezem, hogy a módosított vázlattervet elfogadja-e a bizottság azzal a 
kiegészítéssel, hogy készüljön előterjesztés a soros ülésre arra vonatkozóan, hogy a tó 
körüli tereprendezést megelőzően a locsoló csövek kerüljenek lefektetésre a földbe, a 
villanynak a gerincvezetéke, a földkábel letételre kerüljön, s az ivóvíz rendszer 
kiépítése megvalósításra kerüljön a tó környékén. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2015. (V. 20.) Mg. hat. 
Iskola-tó módosított vázlattervének 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazda- 

sági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés határozattervezetét azzal, hogy készüljön a soros ülésre 
előterjesztés a tó körüli ivóvízrendszer kiépítésére, a földkábel 
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elhelyezésére az áramvételi lehetőséghez,  az öntözőrendszer 
kialakítására, valamint a terep rendezésére, füvesítésére. 
Határidő: 2015. május 21. 
Felelős:     A bizottság                                             

   
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
8.30 órakor berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 Keresztes Ferenc sk.    Péli Szilveszter sk. 
 Mg. Bizottság elnöke    Mg. Bizottság tagja 
        jkv. aláírója 
 
 

 
 
 
 
 


