Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Mezőgazdasági Bizottsága,

Ikt. sz: LMKOH/570/18/2016.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság
együttes n y í l t üléséről készült jegyzőkönyv
2016. június 21.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya:
60/2016. (VI. 21.) PEB hat.

Lajosmizse Város Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálata

61/2016. (VI. 21.) PEB hat.

Az „Adósságkonszolidációban nem részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztési
támogatása”című pályázati kiírásra támogatási
igény benyújtása

Zárt ülési hat.

62/2016. (VI. 21.) PEB hat.

Környezetvédelmi Díj elnyerésére javasoltak
elbírálása

63/2016. (VI. 21.) PEB hat.

Környezetvédelmi Díj keretében Elismerő oklevél
adományozása

A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya:
11/2016. (VI. 21.) MB hat.

Lajosmizse Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata

12./2016. (VI. 21.) MB. hat.

Az „Adósságkonszolidációban nem részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztési
támogatása”című pályázati kiírásra támogatási
igény benyújtása

Zárt ülési hat.

13/2016. (VI. 21.) MB hat.

Környezetvédelmi Díj elnyerésére javasoltak
elbírálása

14/2016. (VI. 21.) MB hat.

Környezetvédelmi Díj keretében
Elismerő oklevél adományozása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2016. június
21-én, kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott n y í l t
együttes bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről:
Sebők Márta
bizottság elnöke
Keresztes Ferenc
bizottság tagja
Belusz László
bizottság tagja
Sápi Zsomborné
bizottság tagja
dr. Török Tamás
bizottság tagja
Mezőgazdasági Bizottság részéről:
Keresztes Ferenc
bizottság elnöke
Orbán Antal
bizottság tagja
Fekete Zsolt
bizottság tagja
Péli Szilveszter
bizottság tagja
Kollár László
bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelentek:
Basky András
Sápi Tibor
dr. Balogh László
Muhariné Mayer Piroska
Horváth Sándor
Tengölics Judit
Orbán Antal

Jegyzőkönyvvezető:

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pályázati referens
IGSZ vezető
települési képviselő

Márton Györgyné

Sebők Márta PEB elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 tagjából 5 fő van jelen, a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság 5 tagjából 5 fő van jelen,– így mindkét bizottság határozatképes.
Az ülés jegyzőkönyvének aláírója a két bizottság elnökét javaslom.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a
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meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, a jegyzőkönyv hitelesítésével, kérem,
kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt, - a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el.

Napirendi pontok:

Előterjesztő:

1./ Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Basky András
polgármester

2./ Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása

Basky András
polgármester

Zárt ülés

1./ Környezetvédelmi Díj elnyerésére javasoltak elbírálása

Basky András
polgármester

1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Sebők Márta PEB elnök
Sok szép információ van az előterjesztésben. A mi környezetvédelmi programunk is
elkészült összhangban a települési környezetvédelmi programmal. A program két
részre osztható, az egyik a 2010-2013. évben elért eredményeket mutatja. A másik rész
a 2016-2020. közötti célokat határozza meg. Ezek a célok összhangban vannak a város
gazdasági programjával. Az előterjesztésben látható, hogy különböző hatóságoknak
megküldésre került ez a program és a hatóságok véleményezték.
A program fontos információkat tartalmaz. Jelen helyzetben már erősebb figyelmet
kell fordítani a természetes és a mesterséges környezet miatti összhangra.
A környezetvédelmi program nyolc fő részből tevődik össze:
- Első rész: A települési környezet tisztasága
A zöldterület gazdálkodás
- Második rész: A kommunális hulladékkezelés
- Harmadik rész: A kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás
- Negyedik rész: A környezet elemeinek védelme
- Ötödik rész: Állatvédelem, állattartás
- Hatodik rész: Környezet (gazdálkodás) igénybevétel
- Hetedik rész: Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai
- Nyolcadik rész: Környezeti nevelés, tudatformálás és tájékoztatás
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A programban előirányzott részek közül 2000. év folyamán a vastagon szedettek
elkészültek és határozatokban el lettek fogadva.
1./ A települési környezet tisztasága, a zöldterület gazdálkodás.
Az anyag beszél a levegő minőségéről. Lajosmizsén nincs olyan ipari objektum, ami a
levegő minőségét rontaná. A talaj minősége elsősorban rossz termőképességű és
gyenge adottságú talajaink vannak. Lajosmizsén nincsenek zajkibocsájtó szerkezetek.
Az Iskola-tó környezete szépen gondozottá vált, füvet telepítettünk. Műtrágyázással
szép állapotba tudtuk hozni a tó körüli füvet.
A Kék-víz ivóvízprogram fontos volt Lajosmizse életében. Nagyon fontos beruházás
volt még a csatorna beruházás és a szennyvíz beruházás, ami a legszükségesebb
környezetvédelmi szempontból. Energetikai pályázatot is nyertünk.
2./ A kommunális hulladékkezelés.
Hulladékgazdálkodásra elég sokat költöttünk. Lajosmizsén még az Izsák-Kom Kft
szállítjael a szemetet.. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés megvalósult
Lajosmizsén.
A komposztálásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, azt az anyag is tartalmazza.
Körülbelül 25 millió forintból lehetne egy komposztálót üzemeltetni Lajosmizsén.
A „TE SZEDD” mozgalom is elég aktív.
Bemutatja az anyag a demográfia alakulását, az egészségügyi szolgáltatást,
megállapítja, hogy a betegforgalom közel 85000 főre nőtt. Bemutatja az anyag a
szociális problémákat. Valóban van-e munkanélküliség Lajosmizsén, vagy nem
akarnak dolgozni azok az emberek?
Basky András polgármester
Ezek az emberek nem akarnak dolgozni, de van olyan is, aki alkalmatlan a
munkavégzésre.
Sebők Márta PEB elnök
1060 bejegyzett vállalkozás van Lajosmizsén. Az iparűzési adó alakulása, az
adóbevétel folyamatosan nőtt, ami nem csak a vállalkozásoknak köszönhető, hanem a
behajtásnak is.
A közfoglalkoztatási programmal foglalkozik az anyag. Nagyon komoly
közfoglalkoztatási program van Lajosmizsén. Ez sokunk örömére és sokunk bánatára
szolgál, mert vannak olyan emberek, akik nem úgy dolgoznak, ahogyan kellene.
A közbiztonság érdekében térfigyelő kamera rendszer kerül kiépítésre, amitől talán
biztonságosabb lesz Lajosmizse.
A környezeti jövőkép keretében alapvető a környezetvédelem intézményrendszerének
helyi szinten való erősítése. A program finanszírozása egyrészről környezetvédelmi
alapból történik. A fejlesztési elképzeléseket többször már a testület megszavazta.
2014-2020-as költségvetési ciklus kapcsán készítettünk egy fejlesztési programot.
35,8 milliárd forintot kaphatott volna Bács-Kiskun megye.
Összefoglalásra kerültek mindazok az elképzelések, amik kívánatosak lennének, hogy
Lajosmizsén megvalósuljanak. A „Zöld város” projekt tekintetében különböző
elképzelések vannak, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Régi városháza, központi
park, városközponti terület fejlesztése, piactér és közvetlen környezetének felújítása,
Ceglédi út felújítása. Bízunk benne, hogy ezek a TOP-os keretből megvalósulnak. Jó
lenne, hogy ha az itt leírt célkitűzések megvalósulnának.
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Az anyagot elfogadásra javaslom. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e?

Keresztes Ferenc MB elnök
A közmunka program feleslegesen kidobott pénz. Azokat az embereket, akik
munkavégzésre alkalmatlanok, azokat nem a közmunkaprogramban kellene
nyilvántartani.
Kollár László MB tag
Ezzel még a munkavégzést is elvonnánk ezektől az emberektől. Én sem nagyon értek
egyet ezekkel az emberekkel, de valamit viszont kell nekik dolgozni azért, hogy pénzt
kapjanak.
Sebők Márta PEB elnök
Igen, ez így van, mert alacsony iskolázottságukból kifolyólag így is azt érzékeltetik,
hogy ki vannak rekesztve a társadalmi életből.
A programból egyébként hiányolom a vízgazdálkodást. Ezzel a vízkészlettel
gazdálkodni kellene, mert több víz hagyja el az országot, mint ami bejön.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A közfoglalkoztatás nem a legtökéletesebb munka, de a semmittevést megtöri. A
termelőszövetkezeteknek a szétválása óriási hiba volt Magyarországon. Nagyon sok
magyarországi üzem megszűnt, ahol ezeket a szakképzetlen társadalmi réteget
foglalkoztatni tudnák, és tudták régen. Ezzel sok ember az utcára került és segélyben
részesült. Ezt követően visszaszoktatni ezt a réteget a munkára már nehéz. Ebből a
társadalmi rétegből már nagyon sokan nem vállalták fel a munkát, mert szégyellték,
hogy ők segélyezettek. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem semmirevalók
ezek az emberek. Én magam is azt mondom, mert már pár embert felvettem ezek közül
az emberek közül közalkalmazotti státuszba. Dolgoznak, végzik a munkájukat, teszik a
dolgukat. Van pozitív hatása is a közfoglalkoztatásnak. Ezeknek az embereknek kell
segíteni visszazökkenni a munkába, mert segítség nélkül nehéz.
Kollár László MB tag
Az a generáció, akit annak idején megtanítottak dolgozni, az dolgozott is. A
munkanélküli támogatás adása ellehetetlenítette a társadalmi réteget a munkától.
Sebők Márta PEB elnök
Ezzel a véleménnyel is egyetértek, de Keresztes Ferenc véleményével is.
Basky András polgármester
A közmunkaprogram több, mint a semmi. A közmunka programba az emberek
bekerültek a munka világába. Akik alkalmasak a munkavégzésre, azok előbb-utóbb
bekerülnek a vállalkozók világába.
Keresztes Ferenc PEB elnök
Egyre több új magyar állampolgár lesz, félő, hogy ugyanezt a pályát folytatják néhány
év múlva, itt fognak jelentkezni a városházán akár segélyért, akár a közmunka
programban. Nagyon jelentősen belejátszanak a helyi népszaporulatba és az
országosba is.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönjük.
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?
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Sápi Zsomborné PEB tag
A Csorba dűlő tisztítása, a Gerébi erdő, Dörnei dűlő tisztántartása fontos lenne. Ott
tanösvényszerűséget is fel lehetne állítani, mert ez az óvodásoknak, iskolásoknak is
érdekes látogatási lehetőség lenne.
Zöld város pályázat. A Városház tér és a két emeletes ház közötti rész kavicsos
területe nem tetszik. Az ott dolgozóknak, az ott lakóknak nem a térbetonra van
szükségük, hanem zöldfelületre, padokra. Mi város vagyunk, de mindenki a zöld
övezetet tartja szem előtt. A Városház tér és az emeletes házak közötti rész zöld
felülettel való ellátása fontos.
Orbán Antal PEB tag
15-20 cm-es tápanyag került az Iskola-tó melletti területre, azt írja az anyag. Ez 5-10
cm-es.
Belvíz elvezetés a Fecske utcánál. 25. oldal az anyagban. A Fecske utca és a Prímás
utca között a Hobbi kocsma felé nem készült el a vízelvezetés.
Basky András polgármester
Ezt majd megnézetem.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e még hozzáfűznivaló? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztést elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 fővel – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
60/2016. (VI. 21.) PEB hat.
Lajosmizse Város Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálata
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programját.
Határidő: 2016. június 23.
Felelős: A bizottság
Sebők Márta PEB elnök
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztést, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
11/2016. (VI. 21.) MB hat.
Lajosmizse Város Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálata
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz-
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dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város felülvizsgált Környezetvédelmi programját.
Határidő: 2016. június 23.
Felelős: A bizottság

2./ Napirendi pont
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása
Sebők Márta PEB elnök
Újból megnyílt a pályázati lehetőség, reméljük, hogy meg is kapjuk a pénzt. Felmerült
az a dolog, hogy nem kap támogatást az az önkormányzat, aki egyszer már kapott. A
testület 3 részre osztotta a város rendezését.
Az előterjesztés tartalmaz egy homlokrakodó gép beszerzést is. Szükség van erre a
gépre?
Basky András polgármester
Ez az a terv, amit elfogadtunk a tavalyi évben. A homlokrakodó, árokásó
földmunkagép beszerzése 14.800.- Ft-al szerepelt a tervben, amely már megvételre
került, így ez az összeg felszabadult.
A belvízelvezető árok burkolása, új átemelő építése benne maradhat. (Juhász Gyula
utca, Orgona utca.) A 27.861.000.- Ft továbbgondolást jelent, mert azok az utcák,
amik eddig nem kerültek bele, meggondolást érdemlő.
Orbán Antal MB tag
A felszabadult pénzmaradványt a Bajza utca, Vörösmarty utca, Széchenyi utca
felújítására kellene fordítani.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A Németh László utcának az utolsó szakaszát is javasolnám.
dr. Török Tamás PEB tag
Érdemes lenne megfontolni, hogy a Bajza utca belekerüljön-e, mert ott nincs átmenő
forgalom.
Sebők Márta PEB elnök
Ettől függetlenül én a Bajza utcát el tudom fogadni.
Basky András polgármester
A Bajza utca mehet, a Németh László utcának a végét jó lenne kezelni. Az majd
kérdés, hogy a közbeszerzés eredménye mit hoz.
Péli Szilveszter MB tag
Eltűnt a II. ütemből a Bethlen Gábor utca. Aszfalt réteget tettek rá, de egyébként
porzik nagyon. Ez csak egy 150 m-es utca.
Sebők Márta PEB elnök
Tegyük bele kérdőjelesen, ha olcsóbb kivitelezőt tudunk találni.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A Németh László utcát is vegyük bele.
Belusz László PEB tag
A Vasút utcát is kellene javítani, mert óriási gödrök vannak rajta.
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Sebők Márta PEB elnök
Útburkolat felújításnál felvesszük a Bajza utcát hozzá, ha olcsóbb árajánlatot és
kivitelezőt találunk. Felvesszük továbbá a Németh László utca és a Bethlen Gábor utca
150 m2-es szakaszát, valamint a Vasút utca feltöltése mart aszfalttal. Aki ezt
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
61/2016. (VI. 21.) PEB hat.
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása”
című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra a támogatási igényt benyújtsuk az alábbi célkitűzésekre vonatkozóan:
-

Bajza utca,
Németh László utca és a Bethlen Gábor utca 150 m2-es szakasza,
Vasút utca feltöltése mart aszfalttal.

Határidő: 2016. június 23.
Felelős: A bizottság
Sebők Márta PEB elnök
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja a felsorolt utcákat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
12./2016. (VI. 21.) MB. hat.
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása”
című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra a támogatási igényt benyújtsuk az alábbi célkitűzésekre vonatkozóan:
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- Bajza utca,
- Németh László utca és a Bethlen Gábor utca 150 m2-es szakasza,
- Vasút utca feltöltése mart aszfalttal.
Határidő: 2016. június 23.
Felelős: A bizottság

Sebők Márta PEB elnök
Tekintettel arra, hogy a PEB-MB együttes ülésünk napirendi pontjainak végéhez
érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója,
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt
ülésünket ezennel berekesztem 9.05 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatjuk.
K.mf.

Sebők Márta
PEB elnök

Belusz László
PEB tag
jkv. aláírója

Keresztes Ferenc
MB elnök
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