
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-7/2018. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2018. március 06-án (kedden) délelőtt 8.30 órakor megtartott 

 n y í l t bizottsági ülésről 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2018. (III. 06.) PEB  hat. Tájékoztató a 2017. évi temető üzemeltetés- 
 sel összefüggő bevételek és kiadások 

alakulásáról 
20/2018. (III. 06.) PEB hat.            Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi    
            fejlesztéséről. 
21/2018. (III. 06.) PEB hat.                    A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irá-                                                                 
                                                                  nyuló közbeszerzési eljárás díja fedezeté- 
                                                                  nek biztosítása 
22/2018. (III. 06.) PEB hat.                    Lajosmizse Város Önkormányzatának tu- 
                                                                  lajdonában álló víziközművekkel kapcsola- 
                                                                   tos döntések meghozatala 
23/2018. (III. 06.) PEB hat.                     Lajosmizse Város Önkormányzatának  
                                                                   2018. évi közbeszerzési terve  
24/2018. (III. 06.) PEB hat              A Lajosmizse Város Önkormányzata és a  
                                                                   Kecskeméti Tankerületi Központ között a  
                                                                   Lajosmizse Város Önkormányzata által  
                                                                   működtetett intézmény(ek) állami  
                                                                   működtetésbe vételével összefüggő, a  
                                                                   feladatellátáshoz kapcsolódó létszámáta- 
                                                                   dásról, valamint a feladatellátáshoz kap-  
                                                                   csolódó vagyon, jogok és kötelezettségek   
                                                                   átadás-átvételéről szóló megállapodás I.   
                                                                   sz. módosítása  
25/2018. (III. 06.) PEB hat.              A Lajosmizse Város Önkormányzata és a  
                                                                   Kecskeméti Tankerületi Központ között  
                                                                   létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz.  
                                                                   módosítása 
26/2018. (III. 06.) PEB hat.                     Tulajdonosi hozzájárulás adása a 700/1.  
                                                                    hrsz-ú ingatlanon lévő aszfaltpálya  
                                                                    burkolásához 
27/2018. (III. 06.) PEB hat.        Tulajdonosi hozzájárulás adása a 700/1.  
                                                                    hrsz-ú ingatlanon lévő aszfaltpálya  
                                                                    burkolásához 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. március 6-án, kedden délelőtt 8.50 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Belusz László 
ÖB tag bejelentéssel van távol az ülésről. A meghívót mindenki megkapta, az abban 
foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e még 
valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem 
lenne javaslatom, hogy először a meghívó szerinti 2./ napirendi pontot (I. Tájékoztatás 
a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról, II. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről) tárgyaljuk. Aki ezzel a 
módosítással 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. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel össze- Basky András 
     függő bevételek és kiadások alakulásáról   polgármester 
     II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi közbe-  
     szerzési terve 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló Basky András 
     víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbe- Basky András 
     szerzési terve       polgármester 
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4./ I. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Basky András 
     Tankerületi Központ között a Lajosmizse Város Önkor- polgármester 
     mányzata által működtetett intézmény(ek) állami mű-   
     ködtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kap- 
     csolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 
     kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvé- 
     teléről szóló megállapodás I. sz. módosítása 
     II. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti  
     Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerző- 
     dés I. sz. módosítása 
5./ Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1. hrsz-ú ingatlanon lévő  Basky András 
      aszfaltpálya burkolása      polgármester 
6./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
I. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek, és 
kiadások alakulásáról 
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben a szolgáltató beszámol a fejlesztésekről és a következő év március 5-ig 
köteles elvégezni. 2017. évben a fenntartó részére járó összeg a szerződés alapján nettó 
8.069.500.- Ft.  
Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak: 

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 3.893.500.- forint, 
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető 

fenntartási hozzájárulás díja: 151.000.- forint, 
- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő díj: 4.025.000.- forint. 
2017. évben fejlesztéseket hajtottunk végre 7.760.470.- Ft értékben. 9.574.568.- Ft volt 
az éves bevétel, amiből gazdálkodni lehetett 2017. évben. Jelenleg a Lajosmizsei 
Köztemető fejlesztésére 3.584.743.- forint áll rendelkezésre, plusz a 2018. évi bevétel, 
ami várhatóan befolyik, körülbelül 11 millió forint. Tavaly pályázatot írtunk ki, hogy 
az utakat aszfaltoztassuk, de a kivitelező visszalépett. Miért? 
Basky András polgármester 
A kivitelező úgy gondolta, hogy az útépítést, a temető építést, és a másik fejlesztést is 
megcsinálja, de csak az egyiket nyert meg, s ezért ezt nem vállalta. 
Sebők Márta PEB elnök 
A közbeszerzésre fordítandó összegünk magasabb lesz? 
Basky András polgármester 
Újra ki kell írni a közbeszerzést, így 300.000.- Ft-al több lesz. 
Sebők Márta PEB elnök 
A református temető bejáratánál térkő burkolat, Baross utcai kapuig aszfaltos 
útburkolat fog kialakításra kerülni, melynek értéke 9.464.955.- Ft. További 
fejlesztések még 2018. évben a negyedik szakasz urnafal kerítés megépítése lenne, 
mivel az idei évben az első három szakasz urnafal kerítésben található urnafülkék 
mindegyike megváltásra kerül. 
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2016. évben a 3. szakasz urnafal kerítés megépítése – 52 db egy férőhelyes urnafülke 
kialakítással – bruttó 2.381.326.- Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak. Mivel az 
urnahelyek elfogytak, a negyedik szakasz urnafal kerítés megépítése válik 
szükségessé, melynek költségfedezetére 2.300.000.-Ft került betervezésre. Az 
előterjesztésben látható egy pénzügyi beszámoló is, ahol nettó bevételek és kiadások 
bemutatásra kerültek. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Az új urnaoszlopnál nincs mécsestartó, ezt lehet-e helyesbíteni utólag? 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezés Kft munkatársa 
Nem, mert nincs hozzá ilyen tartó, eredetileg ez így lett tervezve.  
Dodonka Csaba pályázati referens 
Csak a kegyoszlophoz lehet hozzányúlni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezés Kft munkatársa 
8 fa került kivágásra, amit megbeszéltünk. Olyan kérésük van a favágóknak, hogy a 
közterületen van egy csonk, ami kihajtott, s ahhoz viszont engedély kell, hogy a 
belógó ágakat kivághassák. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, három határozat-
tervezetről kell döntenünk.     
I. határozat-tervezet: Tájékoztató a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő 
bevételek és kiadások alakulásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2018. (III. 06.) PEB  hat. 
Tájékoztató a 2017. évi temető üzemeltetéssel  
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
 

HATÁROZAT 
 

                       Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                       Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                       testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
                       Határidő: 2018. március 08. 
                       Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet: Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2018. (III. 06.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi  
fejlesztéséről. 
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HATÁROZAT 
 
                         Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
                         Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                         testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
                         Határidő: 2018. március 08. 
                         Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
III. határozat-tervezet: A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló közbeszerzési 
eljárás díja fedezetének biztosítása. Aki egyetért azzal, hogy a Lajosmizsei Köztemető 
útépítésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás díjának fedezetére 300.000.- Ft 
legyen biztosítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2018. (III. 06.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló 
közbeszerzési eljárás díja fedezetének biztosítása 

HATÁROZAT 
 
                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
                             selő-testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét azzal, 
                             hogy a Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló megismételt  
                             közbeszerzési eljárás díjának fedezetére 300.000.- Ft-ot biztosítson. 
                             Határidő: 2018. március 08. 
                             Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
2012-ben a Bácsvíz Zrt és az Önkormányzat között üzemeltetési szerződés jött létre. 
Ezt mindig módosítani kell. Előttünk a 2017. évi végrehajtott fejlesztések vannak, 
szivattyú pótlást látok beruházásként. 
Az előterjesztésnek két melléklete van: 
1.melléklet: Ivóvízellátást szolgáló víziközművekre vonatkozó üzemeltetési szerződés 
módosítás tervezete. 
2. Melléklet: Szennyvízelvezetést szolgáló vízi közművekre vonatkozó üzemeltetési                                                                                            
szerződés módosítás tervezete. 
Basky András polgármester 
Amik tavaly megvalósításra kerültek, a vagyonkataszterbe beépítésre kerülnek, s így 
tudjuk a szerződésünket módosítani. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat 
tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2018. (III. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában  
álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                             zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                             testületnek az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkor- 
                             mányzat tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelve- 
                             zetést szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemel- 
                             tetési szerződések módosítását. 
                             Határidő: 2018. március 08. 
                             Felelős:     PEB 
 
 
3./ Naprendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben elkészítjük a közbeszerzési tervünket. Ez most is elkészült. Láthatók, 
hogy melyik közbeszerzések mikor lesznek aktuálisak. 
Az 1-2 közbeszerzési eljárás között mi a különbség? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ami tavaly félre lett téve a Kodály Zoltán utcára, az teljesen más. A Kodály Zoltán 
utcának a tervezési engedélyei nincsenek meg. Körülbelül 300.000.- Ft a tervezési 
költsége minden egyes tervezésnek, összevonni nem lehet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hét pontban van meghatározva az előterjesztésben, hogy mire kell közbeszerzési 
eljárást kiírni.  
Van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki 
elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2018. (III. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi  
közbeszerzési terve 
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HATÁROZAT 
 
                              Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                              zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                              tületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbe- 
                              szerzési tervét. 
                              Határidő: 2018. március 08. 
                              Felelős:     PEB 
 
4./ Napirendi pont 
I. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ 
között Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítása 
II. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ 
között létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Súri iskolával kapcsolatos döntések hozatala. A Súri iskolában oktatási tevékenység 
folyt. A Kecskeméti Tankerületi Központ úgy döntött, hogy a továbbiakban nem lesz 
szüksége erre az épületre, s visszaadja az Önkormányzatnak. A pályázat milyen 
stádiumban van? 
Basky András polgármester 
Döntés még nincs meg, tegnap egyeztettünk a Kormányhivatallal. Elkészültek a 
tervdokumentációk, a kiviteli tervdokumentáció van folyamatban. Várható, hogy 
márciusban ezeknek a pályázatoknak a döntése megérkezik. Azért, hogy időben 
tudjunk haladni, közbeszerzési eljárásokat írunk ki, s kellenek még a kiviteli tervek is. 
A Kormányhivataltól itt volt kinn Havasi Sándor, s vele átbeszéltük, hogy hogyan 
tudunk megfelelő ütemben haladni. A kormányablaknak előnyösebb, ha önálló 
épületben tud dolgozni, ki tud költözni az önkormányzati épületből. 
Mindenféleképpen az a cél, hogy az idei évben az átköltöztetés megtörténjen a 
kormányablakot illetően. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, 
s szavaztatom a határozat-tervezeteket. 
I. határozat-tervezet az Önkormányzat és a Tankerület között létrejött szerződés a Súry 
iskola visszaadása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2018. (III. 06.) PEB hat. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 
a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítása  
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. március 08. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A II. határozat-tervezet a vagyonkezelési szerződés módosítása, Súry iskola 
visszaadása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2018. (III. 06.) PEB hat. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a  
Kecskeméti Tankerületi Központ között létrejött 
vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. március 08. 
   Felelős:     PEB 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1. hrsz-ú ingatlanon lévő aszfaltpálya burkolása 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkérem a polgármester urat, hogy erről adjon tájékoztatás. 
Basky András polgármester 
Megérkezett a Kézilabda Szövetségtől az az anyag, amit nekünk el kellett volna 
fogadni a testületi ülésen. Átnéztük, és azt láttuk, hogy vannak benne olyan dolgok, 
amelyeken változtatni szeretnénk. Abból indultak ki, hogy ez a terület az 
Önkormányzat tulajdonában van, de ennek a területnek két vagyonkezelője van, egyik 
a Tankerület 78 %-ban, a másik az IGSZ 22 %-ban. Ennek következtében azt kértük, 
hogy egy négyoldalú szerződés kerüljön kialakításra. A munkálatokat szeretnék minél 
előbb elkezdeni, talán áprilisban be is fejeznék. Nekünk is az a cél, hogy minél előbb 
birtokba tudják venni a gyermekek. A megállapodásban nem volt egyértelmű néhány 
dolog, ezért folyamatos levelezésben voltunk a Kézilabda Szövetséggel. Onnan mindig 
egy-két napos határidővel korrekt válaszokat, kaptunk. Tegnap 5 óra körül érkezett 
meg az utolsó válasz. Minden lényeges kérdésünket, felvetésünket elfogadták, s a 
szerződést úgy fogjuk átírni, hogy az már az egyeztetett, és számunkra is 
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mindenféleképpen megfelelő, és elfogadható legyen. Kérdezem jegyző urat, hogy 
kíván-e hozzászólni kiegészítésként? 
dr. Balogh László jegyző 
A Nemzetgazdasági Minisztériumtól 3 milliárd forintot kapott a Kézilabda Szövetség 
A támogatói okiratot mi nem ismerjük, amit a Minisztérium és a Kézilabda Szövetség 
megkötött egymással, s ez is része volt a szerződésnek. Kértük, hogy ezt az okiratot is 
láthassuk. Valamilyen oknál fogva azt mondták, hogy mi ezt nem láthatjuk. Viszont 
mi akkor kértük, hogy ezt vegyük ki a szerződésből. Ehhez hozzájárultak. 
A másik kardinális kérdés még az volt, hogy ingyenesen a tulajdonunkba adják a 
pályát az elkészülése után, és azt kellett tisztázni, hogy ennek ÁFA vonzata lesz-e. 
Megnyugtattak bennünket, hogy nem lesz, de mi a szerződésbe ezt bele fogjuk építeni, 
hogy ÁFA vonzata nem lesz. Ez attól is függ, hogy ők visszaigénylik-e az ÁFÁ-t. 
Valószínűleg ők sem igénylik vissza az ÁFÁ-t, ezért nem fog ránk áthárulni. Volt 
benne egy-két olyan dolog, ami nem érhető, hogy aki 30 %-ban finanszírozza, az 20 
%-ban használhatja. Viszont 100 %-ban a Kézilabda Szövetség finanszírozza, ennél 
fogva ez a mondat nem is értelmezhető. Ezt is kértük, hogy ezt vegyék ki, s tegnap 
este 5 órakor jött a nyilatkozat, hogy ezeket kivehetjük. Ilyen apróbb kisebb 
változtatások voltak. Reméljük, hogy a szerződést egy-két napon belül elfogadható 
végleges formába öntjük, s ezt is ki tudjuk küldeni a Képviselő-testületnek, hogy 
csütörtökre mindenki el tudja olvasni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Mikor fogják megkezdeni a munkát? 
dr. Balogh László jegyző 
Már lehet, hogy a jövő héten. Néhány dolog van, amire köteleznek bennünket, hogy le 
kell szedni a kaput, a hálókat, a fát kivágni, s az összes többit ő fogja csinálni. Ő fogja 
a talajt kiegyenlíteni.  
Pénteken jött az anyag, mi nem ültünk rajta, nagyon gyorsan kellett reagálni, s nem 
akartunk rendkívüli ülést összehívni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás meglegyen a 700/1. hrsz-ú ingatlanon lévő 
aszfaltpálya burkolásához, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2018. (III. 06.) PEB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás adása a 700/1. hrsz-ú 
ingatlanon lévő aszfaltpálya burkolásához 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,  
   hogy adja meg a tulajdonosi hozzájárulást a 700/1. hrsz-ú ingat- 
   lanon lévő aszfaltpálya burkolásához. 
   Határidő: 2018. március 08. 
   Felelős:     PEB 
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6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében hozzászólása? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Jelezni szeretném, hogy megkerestek a Szent Lajos utcából a lakók, hogy áldatlan 
állapotok vannak az iskolai óvodai parkolást illetően. Nagyon sok autó van, és 
veszélyes a közlekedés a Szent Lajos utcai óvoda előtt. 
Kérdezték, hogy nem-e lehetne valami megoldás erre vonatkozóan? 
Nagyon nagy az aggodalom a zsúfolt parkolás miatt a központi iskolánál és az 
óvodánál is. Tudom, és mondtam is, hogy erre később megoldás fog születni, csak 
jelezni szerettem volna a lakók problémáját. 
Basky András polgármester 
A parkolás az ÁBC előtt is problémás, de van olyan is, hogy a környékben dolgozók is 
a parkolókban állnak a személygépkocsijukkal, ezzel leszűkítve a vásárlók parkolási 
lehetőségét. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A postán is probléma, hogy hosszú időt vesz igénybe a sorban állás. Mit lehetne tenni 
ez ügyben? 
Basky András polgármester 
Én erről már korábban beszéltem, de a posta épülete egy kicsi helyiség, és az ott 
dolgozói létszám is kevés a városhoz képest. Ezzel nem lehet mit tenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A postán olyan dolgokat árusítanak, ami nem odavaló, nem beszélve a különböző 
biztosítások megkötéséről, ami időigényes. Már ez is nagyon sok időt elvesz a konkrét 
postai munkából. Ami nem odavaló, azt miért ott árulják? Ha egy tájékoztatót tart az 
ügyintéző, akkor az legalább félóra. 
Basky András polgármester 
A posta is eredményorientált cég, ezért foglalkozik több értékesítési dologgal is, ezzel 
nem tudunk mit kezdeni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nem a nyitva tartáson kellene változtatni, hanem a postának is fejlődnie kellene, mert 
ez a posta épület már kinőtte Lajosmizsét. Valahogyan meg kellene szólítani a postát, 
hogy nézzék meg, milyen lehetőség van a bővítésre, mert ha a Kormányablak beindul, 
akkor probléma lehet a postai szolgáltatással. 
dr. Balogh László jegyző 
A postán történő értékesítésekkel sem tudunk mit kezdeni, mert az is ki van adva 
feladatul az ott dolgozóknak, hogy mennyit tudnak értékesíteni, illetve biztosítást 
megkötni stb., annak fejében kapnak jutalékot.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az építési törmeléket ki hordta az Iskola-tó előtt a fűre, s senki nem vette észre ezt? 
Basky András polgármester 
Én nem adtam utasítást erre senkinek, el fogják szállítani. 
 
 
 



 11

 
Sebők Márta PEB elnök 
A csatornatéma egy éve merült fel és a szivattyúk problémája is, s még nem került rá 
megoldás. Novemberben beszéltünk róla, és március van, és még semmi sincs. A 
csatorna probléma, és a szivattyú probléma tavaly ilyenkor merült fel. A világon 
semmi nem történt ezzel kapcsolatban. 
Basky András polgármester 
A levelek is elmentek, egyeztettünk ezzel kapcsolatban. 
Sebők Márta PEB elnök 
Válasz nem jött erre? 
Basky András polgármester 
Svédországból fog jönni a válasz. Én nem tudok a svédekkel konzultálni. 
Sebők Márta PEB elnök              
Csak az a probléma, hogy mi fizetünk ezért.  
Basky András polgármester 
Előbb-utóbb meg fog oldódni, bízunk benne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?  Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai bizottsági ülésünket ezennel berekesztem 9.45 órakor. 
 

 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
                 Sebők Márta    dr. Török Tamás 
                 PEB elnök   PEB tagja 
   jkv. aláírója 
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