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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. április 08-án 
megtartott  n y í l t   üléséről 

 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
30/2019. (IV. 08.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
31/2017. (IV. 08.) PEB hat. Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

32/2019. (IV. 08.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó  
Parancsnokság 2018. évi munkájáról 

 
 
 

33/2019. (IV. 08.) PEB hat. Zárt ülés                                                                                     
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. április 08-án hétfőn délután 13.35  
                órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

Belusz László bizottság tagja  
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

Dobos Tamás Tűzoltóság részéről 
      Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
      Nyári Zsolt mb. őrsnaprancsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az 
abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …./2019. (….) önkormányzati rendelete a közte- polgármester 
     metőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rende-  
     let módosításáról 
 
2./ Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzeté- Basky András 
     ről szóló beszámoló elfogadása    polgármester 
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3./ Beszámoló a Lajosmizse  Önkormányzati Tűzoltó Pa- Basky András 
     rancsnokság 2018. évi munkájáról    polgármester 
 
4./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
 
1./ Lajosmizse Város Településfejlesztéséért Díjra érkezett Sebők Márta 
     javaslat véleményezése      PEB elnök 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző testületi ülésen szó volt arról, hogy vannak olyan sírhelyek, akiknek a 
leszármazottai nem gondozzák a sírokat és a síremlékek megtartásáról van szó. Nem 
váltják meg ezeket a sírhelyeket. Az Önkormányzat szeretné, hogy az utókor számára 
ezek megmaradnának. Ilyen a Bartal kápolna, Czeisz József, Geréby kripta, Márta 
Sámuel, Szűcs Kálmán. Ezeket mindenképp szeretnénk, ha megmaradna az utókor 
részére. A rendeletünk 6. §-a több ponton módosul, van-e valakinek módosítása? 
Nincs. Aki ezzel a rendelet-módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2019. (….) 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- 
   testületnek a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányza- 
   ti rendeletének módosítását annak 1. sz. mellékletével. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Nyári Zsolt urat köszöntjük. Kérdezem, hogy szeretne-e kiegészítést tenni? 
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Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a tavalyi évi támogatást. Az 
idei fejlesztés lenne az, hogy a térfigyelő rendszert a Rendőrséghez beintegrálhatnánk. 
Ehhez veszünk még kelléket és számítógépet, ami nagy anyag tárolására alkalmas. 
Elmondhatom, hogy kevesebb lett a regisztrált bűncselekmények száma, de nagyobb 
lett a sorozatjellegű bűncselekmények száma. Van olyan, akit javító-nevelő intézetbe 
sikerült elvinni. Sok kiskorú van, akik a lopásokat csinálják, amiből előbb-utóbb 
tárgyalás lesz, s mehet a kiskorú a javító intézetbe, mert börtönbe még nem lehet őket 
tenni. 
Óriási nagy bűncselekmények nem voltak. Az autópálya továbbra is veszélyforrásunk. 
Lajosmizsén az ittas vezetés fordul elő inkább. 
Lajosmizse bűncselekménye nagyobb részt az átutazók bűncselekményéből tevődik 
össze. Lajosmizsén konkrétan kábítószer nincs. 
Sebők Márta PEB elnök 
Örkényen csökkent a bűnözők száma. Ez hogyan van? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Ennek okát nem tudjuk megmondani konkrétan. Nagyon sokat segít a térfigyelő 
rendszer, ami nagyon jól működik. A NAV-al is próbálunk együttműködni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A szemeteléssel mi a helyzet? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Sok esetben nincs bizonyító erő, illetve tanú, vagy kamera felvétel, akkor nem tudunk 
mit kezdeni a szemetelőkkel. Arra kérnék mindenkit, hogy ha valaki lát illegális 
szemételhelyezőket, akkor a telefonjával kamerázza le, és jelentse nekünk. Szemetet 
bevizsgáltatni sem szerencsés, mert volt olyan, amikor 400.000.- Ft költségbe került 
egy szemétnek a szakértővel történő bevizsgáltatása (környezetkárosító hatás, 
veszélyes hulladék, kommunális hulladék). 
Sebők Márta PEB elnök 
A közterület felügyelők is segítenek ebben? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
A kerekegyházi rendőrőrs is benne van. 171 alkalommal voltunk 
közterületfelügyelővel. Nagyon sokat segít Kerekegyházán Lányi József, és 
Lajosmizsén pedig Berényi Attila közterület felügyelő. Úgy szokott lenni a  járőrözés,  
hogy van egy rendőr és egy közterület felügyelő, vagy két rendőr és egy közterület 
felügyelő szokott szolgálatot teljesíteni. Berényi Attilával minden napos a 
munkakapcsolatom. Nagyon sokat segít miden eltulajdonításban és információkat 
nyújt, amiben tud. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Köszönjük a rendőrség készséges munkáját. 
Sebők Márta PEB elnök 
A lakossággal is vannak problémák. Köszönöm a rendőrség munkáját és a beszámolót 
is. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A Csorba dűlőben rengeteg probléma van a szemétszétdobálással. 0,5 km-es szakaszt 
nem tudunk bekamerázni, de ha rendszámot tudunk, az már támpont? 
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Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Igen, ez már támpont. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Lajosmizsén sikerült drogterjesztőket lekapcsolni? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Erről nekünk van listánk. Ellenőrzést szoktunk végezni a kábítószer iránt, ehhez még 
kutyát is szoktunk bevonni, de általában a drogkeresések eredménytelenek szoktak 
lenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A vendégmunkásokkal van-e probléma? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Nem látom azt, hogy növekednének a vendégmunkások által elkövetett 
bűncselekmények. Azt is nehéz megtalál, hogy ki a sértett. A kerékpár- és autó 
eltulajdonítások, valamint a tanyabetörések a gyakoriak. 
Orbán Antal települési képviselő 
A Berki féle boltnál nagy a szemetelés és az utal fogyasztás. 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani. Ha információt kapunk, hogy milyen 
időszakban történik, akkor abban tudunk segítséget nyújtani. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Sokan a Penny boltból mennek oda italozó emberek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzászólás? Nincs. Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2017. (IV. 08.) hat. 
Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági 
   helyzetéről szóló beszámolót. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi 
munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm Dobos Tamás urat, aki a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltóság részéről van jelen, kérem, mondjon néhány szót a tűzoltóság munkájáról. 
Dobos Tamás Tűzoltóság képviseletében 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, a 
jegyző úrnak az Önkormányzat által nyújtott segítséget. 
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El kell mondanom, hogy jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. 
A gyermekek 10-14 éves korban általában cigiznek. Ha ellenőrzéseket végzünk, a 
gyermekek szüleivel nem találkozunk, hogy felelősségre tudnánk vonni a fiatalkorúak 
dohányzásáért. 
Sebők Márta PEB elnök 
Folyamatos létszámgondokkal küzd a Tűzoltóság. Javasolnám a helyi szintű képzést. 
Kinek kellene ezt elindítani. 
Dobos Tamás Tűzoltóság képviseletében 
A katasztrófavédelemmel állandó kapcsolatban vagyunk. 40 órás képzéssel nem lehet 
valaki tűzoltó. Ha valamiben tudna az Önkormányzat és a Képviselő-testület a 
katasztrófavédelemhez szólni, az jó lenne. 
Két fő végzett kettes tűzoltóképzést, sikeres vizsgát tettek. Új gépjármű fecskendőre a 
sikeres vizsgát Szegeden fogják elvégezni. 12 fő az állandó tűzoltó, és van 7 fő, aki 
besegít. 
Basky András polgármester 
Április 4-én volt egy tűzoltóverseny, ahol szépen szerepeltek a gyermekek. Erről 
kérnék egy kis tájékoztatást. 
Dobos Tamás Tűzoltóság képviseletében 
Az általános iskola és a középiskola versenyzett együtt. Mindkét csapatunk első 
helyezést ért el. Az általános iskola 17-18 ponttal lett első, a középiskola 18 ponttal 
előzte meg a második helyezettet. Megyei döntőre készülünk Ágasegyházára, és ha ezt 
is megnyerik, akkor országos döntőre kerül sor. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés van-e még? Amennyiben nincs, megköszönöm a tűzoltóság 
beszámolóját és munkáját, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi 
munkájáról készült beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó  
Parancsnokság 2018. évi munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. 
   évi munkájáról készült beszámolót. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
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Kérdezem, hogy e napirendi pont keretében van-e valakinek egyéb kérdése, 
bejelentenivalója, hozzászólása? 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A Fecske utcában nincs vezetékes víz. Többször kérték a lakosok ezt már, úgy is, hogy 
aláírásokat gyűjtöttek. Nagyon sok idő az, amikorra lehetséges lesz majd ennek 
kivitelezése. Én úgy emlékszem rá, hogy azt szavaztuk meg, hogy amikor a vezetékes 
vízrendszert kiépítik, akkor várható lesz majd a Fecske utcában is az ivóvízellátás 
megoldása. 
Basky András polgármester 
Az idei évben a Kálmán közben, a Bartók Béla utcával párhuzamos utcában van 
betervezve. Fecske utcában akkor tudunk megvalósítani vezetékes ivóvíz rendszert, ha 
pénzt tudunk hozzá tenni. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ivóvízről van szó. 
Basky András polgármester 
Jelen pillanatban forrást nem látok, amiből tudnánk a Fecske utcában ivóvizet 
rendezni. Ha pénzt találunk, akkor hamarabb is lehet, de egyelőre ezt nem látom. 
Borbély Ella települési képviselő 
A Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadtuk. Kérelmet terjesztettünk elő, hogy legyen a 
Fecske utcában is vízvezeték hálózat. Közvilágításuk sincs, ez egy mostoha rész. 
Basky András polgármester 
Forrásfüggő, mert nem tudunk több pénzt költeni, mint amennyi van. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A kamera elhelyezésével tudná az Önkormányzat segíteni a szemételhelyezés 
megszüntetését, visszafogását. 
Basky András polgármester 
Hova lehetne elhelyezni kamerát? Azt olyan helyre kell tenni, ahol védve van. Ha 
valami jó megoldást találunk, akkor lehet támogatni, és ha találunk hozzá forrást, 
működőképes lehet. 
dr. Balogh László jegyző 
Szemétszállítás külön engedéllyel végezhető. A közterület felügyelő kollégák 
megkapják időközönként a területet, hogy körbe járják. Viszont nem elég az, hogy ha  
a közterület felügyelők figyelnek, illetve a rendőrök, hanem az állampolgárok segítő 
szándékára is szükség van. Mindenki tudja a rendőr járőr telefonszámát, azt is lehet 
hívni. Le kell fotózni a tettenérőt, mert csak együttműködve lehet megfogni a 
szemetelőket is. Hiába találnak egy-egy szeméthalmazban számlákat, az önmagában 
nem bizonyíték. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés? 
Borbély Ella települési képviselő 
A buckói szemeteléssel mi a helyzet? 
dr. Balogh László jegyző 
Feljelentést tettünk, az elkövető nem vállalta magára az elkövetést. Az ingatlan 
tulajdonosát sújtottuk büntetéssel. Neki viszont be kell bizonyítania, hogy nem ő volt a 
hulladék elhelyezője, - ő csak a föld tulajdonosa -. Ha ez ügyben tud bárki bármilyen 
bizonyítékot, akkor kérném szépen. Ha nem tudjuk bizonyítani, akkor az ügyész  
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megszünteti az eljárást. Miután a hulladék lerakója ismeretlen, átkerül jegyzői 
hatáskörbe. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek kérdése, bejelentenivalója? Nincs. Megállapítom, hogy ülésünk 
napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, nyílt ülésünket ezennel berekesztem 14.40 
órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 
 

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