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Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

Ikt. sz: LMKOH/220-19/2022. 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

2022. június 21-én délután megtartott  n y í l t  ülésről 

készült jegyzőkönyv 

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

89/2022. (VI. 21.) PEB hat. Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási  

időszak hosszáról 
 

90/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2022. (…) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

91/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2022. (….) önkormányzati  

rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

92/2022. (VI. 21.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-

10-21 azonosítószámú pályázati felhívásra 
 

93/2022. (VI. 21.) PEB hat. A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § 

szerint végrehajtott „a 2020. évi könyvvezetési 

kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és 

beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési jelentés 

javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtására vonatkozó utóellenőrzés” 

ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele 

 

94/2022. (VI. 21.) PEB hat. A Kossuth Lajos utca (2694. hrsz.) területrészének 

elidegenítése 

 

95/2022. (VI. 21.) PEB hat. Elizabeth Sanders Keresztény Misszió kérelme 

ingatlan használatra 
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96/2022. (VI. 21.) PEB hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítésének 

megterveztetése 

 

97/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló víziközművek 2021. évi 

üzemeltetéséről szóló jelentés 
 

98/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  

2022. évi módosításáról – 0280/3 és további hrsz-

ok (0280/3, 0281 és 0282/3 hrsz-ú ingatlanok ipari 

területbe sorolása). 

 

99/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  

2022. évi módosításáról – 877/1 hrsz. (877/1 hrsz-  

ú ingatlan Görgey utcai teleknyúlványának Gk-1    

           övezetből Lke-3 övezetbe sorolása).  

 

100/2022. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 

meghozatala. 

 

101/2022. (VI. 21.) PEB hat. Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 

Tagintézményének további bővítési lehetőségéről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző  

               Bizottsága 2022. június 21-én délután 14.15 órakor megtartott n y í l t  bizottsá- 

               gi üléséről 

 

Jelen vannak:  Sebők Márta   bizottság elnöke 

   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 

   Péli Szilveszter  bizottság tagja 

 

Cseh Katinka és Belusz László bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

 

Basky András  polgármester 

  Fekete Zsolt   alpolgármester 

  dr. Balogh László  jegyző 

  Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

  Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavez. 

  Szilágyi Ödön             Önk.Iroda irodavez. 

  Sipos Ágnes   Meserét Óvoda óvodavezető 

  Dodonka Csaba   pályázati referens 

  Borbély Ella   települési képviselő 

  Bagó István   települési képviselő 

  Dudás Klára    könyvtárvezető 

  Kollárné Mengyi Ágnes IGSZ részéről 

  Csima Gyuláné  Babérkoszorú Kft. képviseletében 

  Mizsei Sándorné  11. napirendi ponthoz vendég 

 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 

ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Mivel Belusz 

László bizottsági tag,- aki a jegyzőkönyv állandó hitelesítője – nincs jelen, ezért 

jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javaslom Tóth-Orlov Bettina bizottsági tagot 

megbízni a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

Tóth-Orlov Bettinát megválasztotta a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
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A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? 

Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom. A meghívó szerinti 2./ és 11./ napirendi 

ponthoz vendégünk érkezett. Ezeket a napirendi pontokat szeretnénk előre tárgyalni. A 

meghívó szerinti 11./ napirendi pontot pedig szeretnénk zárt ülés keretében tárgyalni. 

Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Zárt ülés 

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ A lajosmizsei 0272/6. és 0274/26. hrsz-ú ingatlanok véte-  Basky András 

     le          polgármester 

 

Nyílt ülés 

 

1./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 

     nek …./2022. (…) önkormányzati rendelete a köztemető-  polgármester 

     ről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosí-  

     tásáról 

     II. Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszá- Basky András 

     ról          polgármester 

2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 

     ……/2022. (…..) önkormányzati rendelete a 2022. évi költ- polgármester 

     ségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet  

     módosításáról 

3./ Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosí- Basky András 

     tószámú pályázati felhívásra      polgármester  

4./ A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerint végre- Basky András 

     hajtott „a 2020. évi könyvvezetési kötelezettségével, adat- polgármester 

     szolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési 

     jelentés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak vég- 

     rehajtására vonatkozó utóellenőrzés” ellenőrzési jelentésének  

     tudomásul vétele 

5./ A Kossuth Lajos utca (2694. hrsz.) területrészének elidegení- Basky András 

     tése         polgármester 

6./ Elizabeth Sanders Keresztény Misszió kérelme ingatlan hasz- Basky András 

     nálatra         polgármester 

7./ Közvilágítási hálózat korszerűsítésének megterveztetése  Basky András 

          polgármester 



5 
 

8./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi- Basky András 

      közművek 2021. évi üzemeltetéséről szóló jelentés  polgármester 

9./  Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításá- Basky András 

      ról – további 2 kérelem       polgármester 

10/ Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának el- Basky András 

      fogadásával kapcsolatos döntés meghozatala   polgármester 

11/ Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Basky András 

      Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézményének további bővítési polgármester 

      lehetőségéről  

12/ Egyebek 

 

Zárt ülés 

 

1./ Környezetvédelmi Díj elnyerésére beérkezett képviselői javasla- Basky András 

     tok elbírálása        polgármester 

 

15.15 órakor a  n y í l t   bizottsági ülés berekesztésre kerül. 

 

15.15 órakor a bizottsági ülés  z á r t  ülés keretében folytatódik. 

 

15.25 órakor a bizottsági ülés ismét  n y í l t   ülés keretében folytatódik. 

 

1./ Napirendi pont 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…) 

önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

II. Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról 

Sebők Márta PEB elnök 

Az előző testületi ülésen és bizottsági ülésen átbeszéltük a térítési díjakat. Három új 

térítési díj került bele:  

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás 10.000.- Ft+ÁFA 

15. Hulladékkezelési hozzájárulás       10.000.- Ft+ÁFA 

16. Exhumálás díja                                 20.000.- Ft+ÁFA 

A temető üzemeltetési szerződés októberben lejár, ezért új közbeszerzést kell kiírni. Az 

előterjesztési javaslat szerint 10 éves időszakra szeretnénk bérbe adni a temetőt. A 10 

év megfelelő a bérbe vevőnek. 

Basky András polgármester 

A közbeszerző szempontjából érdekes, hogy 10 évre vagy mennyire írjuk ki. A 

feltételeket meg kell határozni.  

Sebők Márta PEB elnök 

Javaslat, hogy 5 vagy maximum 10 éves időszakra kívánjuk megkötni a szerződést. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Aki az előterjesztés határozat-tervezetét 

elfogadja azzal, hogy 5 évre maximum 10 éves időszakra legyen megkötve a szerződés, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

89/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási  

időszak hosszáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a köz- 

   szolgáltatási szerződés 5 vagy maximum 10 éves időszakra le- 

   gyen megkötve. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 

18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

90/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2022. (…) 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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 

   letének a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 

   rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

 

2./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) 

önkormányzati  rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Sebők Márta PEB elnök 

Több ponton keresztül módosult a költségvetési rendelet, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Kérdezem, hogy járda szakasz építése a bölcsődéhez 5,5 millió forint. Mindet meg kell 

építeni? 

Szilágyi Ödön irodavezető 

Igen. 

Sebők Márta PEB elnök 

A 8. pont módosítása kapcsolódik a 9. napirendi ponthoz. Van egy pályázati felhívás, 

melynek keretében külterületre lehet pályázni. Az önkormányzat grédert szeretne 

vásárolni, mely 6.597.000.- Ft-ba kerülne. 95 %-os támogatási intenzitású a pályázat, 

597.000.- Ft-ot kell elkülöníteni az általános tartalék terhére ehhez. 

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, elfogadásra 

javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi 

költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

91/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (….) önkormányzati  rendelete a 2022. évi költségvetésről  

szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 

   letének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkor- 

   mányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

3./ Napirendi pont 

Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú pályázati 

felhívásra 

Sebők Márta PEB elnök 

A pályázati felhívás alapján az önkormányzatnak lehetősége nyílik külterületi utak 

karbantartásához új eszköz beszerzésére. 

A gréder beszerzése esetén a projekt összes költsége bruttó 6.597.650.- forint. A projekt 

támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 6.597.650.- forint. Az igényelt 

támogatás összege bruttó 6.000.000.- forint. A projekt teljes költségére vonatkozó 

önkormányzati önerő összege bruttó 597.650.- forint. Az önkormányzat az önerő 

összegét saját forrásból finanszírozza a 2022. évi költségvetési rendelete terhére. 
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Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

92/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21  

azonosítószámú pályázati felhívásra 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

4./ Napirendi pont 

A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerint végrehajtott „a 2020. évi 

könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával 

kapcsolatos ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtására vonatkozó utóellenőrzés” ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele 

Sebők Márta PEB elnök 

A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot 

végzett az önkormányzatnál és intézményeinél. Kincstár részére intézkedési tervet 

készíteni, ennek megvalósítását utóellenőrzés keretében vizsgálta. 

 

Az intézkedési tervek 25 feladatot/intézkedést jelöltek meg, mely az önkormányzatnál 

5, a hivatalnál 4, az IGSZ-nél 7, a Művelődési Háznál 9 feladatra/intézkedésre 

vonatkozott. 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokból 1 feladat (Művelődési Háznál) 

nem volt időszerű. A többi feladatból az önkormányzat és az általa irányított 

költségvetési szervek 21 feladatot határidőre elvégeztek, 3 feladatot (IGSZ-nél 1, 

Művelődési Háznál 2) nem hajtottak végre. 

 

Tudomásul vesszük az ellenőrzési jelentést. Aki elfogadja a Magyar Államkincstár által 

végzett ellenőrzési jelentését és intézkedési tervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

93/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerint végrehajtott „a 2020. évi 

könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával 

kapcsolatos ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtására vonatkozó utóellenőrzés” ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele 

HATÁROZAT 
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    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

 

5./ Napirendi pont 

A Kossuth Lajos utca (2694. hrsz.) területrészének elidegenítése 

Sebők Márta PEB elnök 

A Kossuth Lajos utcánál van egy holt terület, 53 m2. Szeretné megvásárolni a tulajdonos 

telekalakítás céljából 2.000.- Ft/m2 áron. Szilágyi Ödön vagyonértékelése szerint 

106.000.- Ft-ért fogjuk tudni értékesíteni. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 

Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

94/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

A Kossuth Lajos utca (2694. hrsz.) 

területrészének elidegenítése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

6./ Napirendi pont 

Elizabeth Sanders Keresztény Misszió kérelme ingatlan használatra 

Sebők Márta PEB elnök 

A Cédula házat szeretnék igénybe venni hitéleti tevékenységre. Új vallási gyülekezet, 

bejegyzésre várnak. A Pünkösdisták itt már működnek, ők már be vannak jegyezve, 

mint egyház. Ketten fognak hitéletet folytatni, az egyik szombaton délelőtt, a másik 

szombaton délután. 

A tegnapi bizottsági ülésen az a határozat született, hogy szabad vallásgyakorlat van és 

adjuk használatba. Tudom támogatni, de félek, hogy újabb konfliktust fog okozni. 

Borbély Ella települési képviselő 

Én örülök ennek, de egyes gyülekezeteknél hallani lehet rossz példákat, hogy a pénzre 

és a vagyonra mennek rá. Azt nem tudom, hogy ott mire mennek rá. 

dr. Balogh László jegyző 
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Meg kellene kötni a szerződést, de ha panasz, konfliktus van, akkor a szerződést meg 

lehet szüntetni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Nagyon szigorú feltételek mellett engedjük őket. 

Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

95/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Elizabeth Sanders Keresztény Misszió kérelme 

ingatlan használatra 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

7./ Napirendi pont 

Közvilágítási hálózat korszerűsítésének megterveztetése 

Sebők Márta PEB elnök 

Az előző testületi ülésen és a bizottsági ülésen is beszéltünk róla. Voltak vendégeink, 

akik vállalkozók voltak, elmondták, hogy hogyan tudják felújítani a hálózatot. 

Terveztessük meg ezt a közvilágítási hálózat fejlesztést, hogy ha pályázati lehetőség 

lesz, akkor könnyebben tudunk rámozdulni. Ha nem ugyanaz a vállalkozás tervezi, aki 

a kivitelezést elvégzi, akkor a megtakarítás mennyi lesz? 

dr. Balogh László jegyző 

Minden vállalkozó mást mond. Új jogszabályok születtek és az önkormányzat kikerült 

az egyetemes szolgáltatók közül. Abban kell gondolkodni, hogy minden intézménynek 

a rezsi költségei a három-négyszeresére fognak emelkedni. 

Szilágyi Ödön irodavezető 

Október 1-től jön az emelkedés. Az idei költségvetés még elfogadható lesz, de a 

következő évtől már nehéz. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

96/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Közvilágítási hálózat korszerűsítésének 

megterveztetése 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:  PEB 

 

8./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2021. évi 

üzemeltetéséről szóló jelentés 

Sebők Márta PEB elnök 

Minden évben elküldi a Bácsvíz Zrt. az előző évi üzemeltetésről szóló jelentést. Az 

előterjesztés 4. oldalán látjuk, hogy Lajosmizsén a vízszolgáltatás a BÁCSVÍZ részéről 

10.900.000.- Ft nyereséget jelent, a csatornaszolgáltató ágazat 13.800.000.- Ft 

veszteséget. 

Az előterjesztés 6. oldalán látjuk a víz- és csatornadíjak kintlévőségét. A lakosság 1,5 

millió forinttal tartozik. Ezzel mit tudunk tenni? 

dr. Balogh László jegyző 

Ez nem a mi feladatunk behajtani. 

Sebők Márta PEB elnök 

Az ő általuk fizetett bérleti díjat karbantartásra költjük? 

Szilágyi Ödön irodavezető 

Ez a hálózatra kerül elköltésre. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e egyéb kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 

2021. évi üzemeltetéséről szóló jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

97/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló  

víziközművek 2021. évi üzemeltetéséről szóló jelentés 

HATÁROZAT 

 

    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

    viselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának 

    tulajdonában álló víziközművek 2021. évi üzemeltetéséről 

    szóló jelentést. 

    Határidő: 2022. június 23. 

    Felelős:     PEB 
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9./ Napirendi pont 

Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításáról – további 2 kérelem 

Sebők Márta PEB elnök 

Két kérelem van bent. Egyik átminősítési kérelem, a Geréby Kúria Kft környékén 

található. Az előterjesztő nem javasolja a mezőgazdasági övezetet gazdasági övezetté 

minősíteni, miután erdővel borított rész. A határozat-tervezet sem javasolja ennek a 

területnek az átminősítését. 

A másik kérelem a Novus 90 Kft területén lévő terület nyúlványa, ami határos a Novus 

90 Kft által működtetett ipari épülettel. 40 éve ezen a területen gazdálkodás folyik. 

Jegyző úr szülei 40 éve használják ezt a területet. Ipari övezetből lakó övezetbe 

javasolják az átminősítést. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

98/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  

2022. évi módosításáról – 0280/3 és további hrsz-ok 

(0280/3, 0281 és 0282/3 hrsz-ú ingatlanok ipari területbe sorolása). 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

ügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja támogatni Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének az előterjesztés 

szerinti 1I. kérelmet (0280/3, 0281 és 0282/3 hrsz-ú ingatlanok 

ipari területbe sorolása). 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 
 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

99/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  

2022. évi módosításáról – 877/1 hrsz. 

(877/1 hrsz-ú ingatlan Görgey utcai teleknyúlványának  

Gk-1 övezetből Lke-3 övezetbe sorolása).  

 

HATÁROZAT 

 

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

testületnek az előterjesztés szerinti I. kérelmet (877/1 hrsz-ú 

ingatlan Görgey utcai teleknyúlványának Gk-1 övezetből Lke-3 

övezetbe sorolása).  

Határidő: 2022. június 23. 

Felelős:     PEB 

10./ Napirendi pont 

Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 

döntés meghozatala. 

Sebők Márta PEB elnök 

A Kuratórium elnöke Nagy Erzsébet hozta az adatokat, elkészítette a Lajosmizséért 

Közalapítvány 2021. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal 

kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. 

Aki elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi beszámolóját, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

MEgállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

100/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának  

elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala. 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek a Lajosmizséért Közalapítvány 2021. évi beszámolóját. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:     PEB 

 

11./ Napirendi pont 

Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 

Tagintézményének további bővítési lehetőségéről 

Sebők Márta PEB elnök 

Ahhoz, hogy a Rákóczi utcai óvodának a területét tudjuk bővíteni, 366 m2-es területet 

meg kell vásárolni. E terület jelenleg magánszemélyek tulajdona. 2 millió forintért 

ajánlották fel az önkormányzatnak megvételre. Ezt így ebben a formában el kellene 

fogadni ahhoz, hogy az óvodában további bővítéseket tudjunk eszközölni. Korábban 3 

millió forintért ajánlották fel, akkor nem vásároltuk meg. A 2 millió forint 

elfogadhatónak tűnik. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez hozzáfűzni való? 

Nincs. Elfogadásra javaslom. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a Meserét Lajosmizsei 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézményének további 

bővítési lehetősége megtörténjen 366 m2-es területtel 2.000.000.- Ft értékben, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 



14 
 

 

101/2022. (VI. 21.) PEB hat. 

Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézményének további bővítési 

lehetőségéről 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a  

   Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rá- 

   kóczi utcai Tagintézményének további bővítési lehetősége 

   érdekében a 366 m2-es területre a vételi ajánlat megtörténjen 

   2.000.000.- Ft értékben. 

   Határidő: 2022. június 23. 

   Felelős:    PEB 

 

 

12./ Napirendi pont 

Egyebek 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 

Borbély Ella települési képviselő 

Olyan reklamációt hallottam, hogy a vadkacsák a tóból indokolatlan módon mennek a 

Mizsei utcán. Lehet, hogy egy táblát kellene kihelyezni, amin egy kacsa jelkép lenne 

feltüntetve. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Azt hallottam, hogy a halakat is kiveszik az Iskola-tóból. Arra is táblát lehetne 

kihelyezni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 

részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 16.09 órakor, s munkánkat a 

továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

 

K.mf. 

 

 

 

 

  Sebők Márta     Tóth-Orlov Bettina 

  PEB elnök     PEB tagja 

        jkv. aláírója 
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