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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági 
Bizottság 2016. április 18-án megtartott  
együttes üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
27/2016. (IV. 18.) hat. Településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének és 
módosításának partnerségi egyeztetési 
szabályairól  

 
28/2016. (IV. 18.) PEB hat. Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 

2016. évi felülvizsgálata 
 
29/2016. (IV. 18.) PEB hat. Útjavításhoz gépbeszerzés 
 
30/2016. (IV. 18.) PEB hat. Hivatali személygépjármű beszerzése 
 
 
A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
6/2016. (IV. 18.) MB hat. A településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének és 
módosításának partnerségi egyeztetési 
szabályairól 

 
7/2016. (IV. 18.) MB hat.  Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 

2016. évi felülvizsgálata 
 
8/2016. (IV. 18.) MB hat.  Útjavításhoz gépbeszerzés 
9/2016. (IV. 18.) MB hat.  Hivatali személygépjármű beszerzése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2016. április 
18-án, hétfőn délután 16.10 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
üléséről. 
 
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 bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
   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   polgármester 
   dr. Balogh László   jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
   Szilágyi Ödön   önkormányzati irodavezető 
   Sánta Tibor    tűzoltóparancsnok 
   Borbély Ella    települési képviselő 
   Kollár Csaba    kérelmező 
   Borbély Károly   kérelmező 
   Szórád Éva Márta   kérelmező 
 
Jegyzőkönyvvezető:    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 4 fő van jelen, - dr. Török Tamás bizottsági tag 
igazoltan van távol az ülésről – így az ülés határozatképes. 
Az ülés jegyzőkönyvének aláírója a két bizottság elnöke lesz. 
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 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 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 településrendezési tervének 2016. évi  Basky András 
     felülvizsgálata, partnerségi egyeztetés szabályainak meg-  polgármester 
     határozása 
 
2./ Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármű  Basky András 
     beszerzése        polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város településrendezési tervének 2016. évi felülvizsgálata 
partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérném Kovács Gábort, hogy mondjon néhány szót. 
Kovács Gábor főépítész 
A településrendezési tervben leírtam, hogy milyen pontokon kell módosítani.  Ami 
tavaly év végén elindult eljárás , azt már nem módosításként lehet elfogadni, hanem 
egy komplett felülvizsgálatot kell elvégezni. Az Állami főépítész az, aki az egyeztető 
eljárást felügyeli.  A módosítás és felülvizsgálat között a különbség, hogy a 
változásnak a módosítását kell átvezetni.  
Sorra vennénk a beérkezett kérelmeket. 
1./ pont:  Dózsa Gy. út 89-91 „helyi védelemre javasolt” címke törlése az épületről. 
2./ pont: Borbély Károly az általa megvásárolt ingatlanon övezeti besorolást kér, hogy 
a terület besorolása Vt-2 övezetből kerüljön át Vt-1 övezetbe, vagy egyéb más módon 
lehessen nagyobb építménymagassággal épületet elhelyezni. Az 1. pont esetében az 
épület nem minden áron tartalmaz olyan helyi értéket, ami miatt a védelembe vétel 
indokolt lenne. 
A 2./ pontra vonatkozóan nem egy ingatlannak a besorolását kellene vizsgálni, hanem 
egy lajosmizsei képet kell meghatározni, ami hosszú távon Lajosmizse 
vonatkozásában látni akarunk. Lajosmizse főutcáján megfelelőbbnek találom a 
jelenlegi besorolást. Az úgynevezett „Ígnics féle háznál” a földszint+1 emelet+tetőtér 
kívánatosabb városkép hosszú távon. 
Sebők Márta PEB elnök 
A magam részéről el tudom fogadni Kovács Gábor véleményét. 
Borbély Károly kérelmező 
Segíthetnék-e abban, hogy hoznék egy látványtervet. Ha most kialakítunk egy 
városképet, el kell dönteni, hogy mit szeretnénk. Mindig vizsgáljunk meg egy-egy 
épületet, hogy ez meghatározó-e a város életében. Mi egy szolgáltató házat szeretnénk 
az OTP-vel közösen, nekik 150 m2-es területre lenne szükségük. Egy-egy döntés 
mellett azt is meg kell nézni, hogy mit akarunk kiszolgálni Lajosmizsén. 10 m2-enként 
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egy parkolót kellene biztosítani. Ha később kapnék lehetőséget a megbeszélésre, az jó 
lenne. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Én sem tartom helyi értéknek azt a sarkot. Bármi igény beérkezik Lajosmizsére, 
mindig felül kell vizsgálni a döntéseinket. 
Péli Szilveszter MB tag 
Itt még a beruházónak a gazdaságosságot is figyelembe kell venni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Én támogatom, hogy a sarki épület kapja meg a 2 emelet + tetőteret, a földszint + 1 
emelet + tetőtér a másik épületnél legyen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nekünk Képviselő-testületnek az a feladata, hogy hosszú távon tervezzünk, én a 
főépítész úr véleményével értek egyet. 
Kovács Gábor főépítész 
A két telket mindenképp indokolt lenne egyforma egységbe tenni. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy szerdán, amikor a testületi ülés lesz ½ 1 és 1 óra között a telkeket 
meg lehetne nézni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzáfűznivaló a módosításhoz? Nincs.  
1./ pont: támogatandó kérelem, költségmentesen 
2./ pont: Mérlegelendő kérelem 100.000.- Ft tervezési költségviseléssel részletesebb 
bemutatás szükséges. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
3./ pont: Hagerné Terenyi Rita Berénybene külterületen telkek (mezőgazdasági) ipari 
övezetbe vonása élelmiszeripari üzem: húsüzem létesítése céljából. 
Kovács Gábor főépítész szerint nem támogatható. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ha Lajosmizsén helyet teremt valaki, akkor miért nem lehet megengedni neki az 
építkezést? Más esetben is meg volt engedve az építkezés. 
Sebők Márta PEB elnök 
Támogatni tudom 100 %-ban ezt a beruházást. Hager úr pontosan tudja, hogy milyen 
lehetőségek vannak Lajosmizsén. 20 ha-nak csak az egy részét foglalja ő el, a másik 
részére hoz vállalkozót. Ebből helyi adóbevétel is származna. Ez a terület 
mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlan, mert 2-4 AK értékűek. 
Basky András polgármester 
Nem lehet mindenkinek a földjét átminősíteni ipari területté. Érdemes lenne 
mindenképpen konzultálni Hager úrral. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ezt maximálisan támogatni kell, mert akkor már nem fog másik területet venni 
Lajosmizsén. Meg kell adni a lehetőséget neki. 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom akkor a további konzultációt. 
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Kovács Gábor főépítész 
4./ pont: Kollár Csaba kérelme. 
Kinizsi-telep bővítése mezőgazdasági gazdasági övezettel állattartó, élelmiszeripari 
(csomagoló) üzem céljából. 
Támogatandó kérelem, 100.000.- Ft tervezési költség- és településfejlesztési 
hozzájárulás viselésével. 
 
5./ pont: A vasút melletti, „kötelező fásítás” törlése, vagy 10 m-es sávjának 5 m-re 
csökkentése. Kálmán Imre utca 1, illetve több helyszínen. Támogatandó kérelem, 
elfogadható. 
 
6./ pont: Robár Vilmosné kérelme. A kérelmező beadványa szerint a Dózsatelep utca / 
Nyíri úti ingatlanukhoz korábban „odaígérték” a Kossuth Lajos utca folytatásának 
kinyitásakor kisajátított telek szélességéből leeső területrészt, amit annak idején 
kerítéssel hozzá is kapcsoltak a saját telkükhöz (Nyíri út 31 / Dózsatelep u. 17). 
Kéri ezt lehetővé tenni a szabályozásban. 
Támogatandó kérelem, részleges, az elidegenítésnél érvényesítendő tervezési 
költségviseléssel. 
 
 
7./ pont: Gmg-1 jelű övezet korrekciója a tényleges beépítéshez. Juhász-Pintér 
vágóhídnak nem jó, hogy ott út van. Fennmaradási engedélyt kell adni. Ez egy telek 
korrekció csak. Támogatható kérelem. 
 
8./ pont: 41392 m2 Gazdasági-mezőgazdasági övezetbe vonása telek végében 
baromfinevelő ólak létesítéséhez. Lévai Csilla meglévő telkein egy újabb beruházást 
szeretne létesíteni. Aggályos azonban, hogy a beruházó nem a meglévő telepei 
bővítésével, hanem egy újabb „szigetszerűen” kialakítandó központ formájában 
kívánja a beruházást megvalósítani, ezért ebben a formában (helyszínen) nem 
támogatandó kérelem. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A környező szomszédok hozzájárulása nem érkezett be. Akkor beszéljünk róla, hogy 
ha a szomszédok is beleegyeznek. Elfogadjuk Kovács Gábor főépítész javaslatait. 
 
Kovács Gábor főépítész 
9./ pont: Varga Györgyné kérelme. Területek ipari övezetbe vonása saját ipari 
beruházás érdekében. Ipari parkot akar létesíteni. Ez lenne alkalmas ipari parknak az 
önkormányzat szempontjából. Lakossági kérelemként nem támogatandó. 
 
17.10 órakor eltávozott az ülésről Orbán Antal MB tag, így az MB 4 fővel 
határozatképes a továbbiakban. 
 
Basky András polgármester 
Kidolgozottabb kérelemig nem kellene dönteni. Szeretnénk tudni, hogy kiket tud 
idehozni, mikor kezdődik a beruházás, hogy lássuk az ipari fejlesztést. Városkép 
szempontjából és kihasználtság szempontjából is a felelősség az önkormányzaté. Meg 
kell vizsgálni, hogy hosszú távon milyen megoldás lenne ezen a területen, milyen 
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feltételekkel érdemes elfogadni. Az lenne a kérés, hogy részletesen dolgozza ki, hogy 
milyen elképzelései vannak. 
 
 
 
Kovács Gábor főépítész 
10./ pont: A telephely mellett a Kft.-nek eladott területsáv gazdasági övezetbe vonása. 
Lénárt Kft kérelme. Támogatandó kérelem, 50.000.- Ft tervezési költség- és szükség 
szerint településfejlesztési hozzájárulás viselésével. 
 
11./a) pont: Az ún. tápkeverő, (Mizse-Csibe Kft) Kis-Ágoston Major telekalakítással 
megváltoztatott területének és az övezeti határnak összhangba hozása. Támogatandó 
kérelem, 50.000.- Ft tervezési költség viselésével. 
 
11./ b) pont: 
Bem utca Elkerülő útra kivezetése az iparterületen 16 m helyett 12 m szabályozási 
szélességgel; egyúttal a kitorkollási csomópont megvalósíthatóságának ellenőrzése – 
javasolt az Elkerülő úti csomópont helyett a fatelep melletti úttal való összekötés. 
A Mizse-Csibe Kft kéri a legalább 10 éve gazdasági övezetbe sorolt területen lévő, és 
2011-ben kialakított telke melletti, 16 m szabályozási szélességű út 12 m-re 
csökkentését 
Támogatandó kérelem, 50.000.- Ft tervezési költségek viselésével. 
 
12./ pont:  
Meglévő, jelenleg nem hasznosított gazdasági terület növelése. Szórád Márta Éva 
kérelmező jelen van, mondjon erről néhány szót. 
Szórád Márta Éva kérelmező 
A Shell benzinkút mellett van egy 26 ha-os terület négy helyrajzi számon. Kérni 
szeretném a területeimet Gk-1 övezetbe átsoroltatni. A mellettem lévő terület ipari 
övezet. Megvásárolnám ezt a területet, de a terület nagysága nem teszi lehetővé, hogy 
oda ipari övezetet tudnának létrehozni. Felvetődött, hogy övezetbe vonni a területet. 
4,8 hat-t érintene az összes terület. Ha már övezeti határ van, szeretném kérni, hogy 
bővítési határ is lehessen. A terület megosztása is folyamatban van. Megkeresett egy 
cég, hogy megvásárolná a telkeket, ha lenne mód azt bővíteni az én területeimmel, ha 
azok is Gk-övezetbe soroltak. Az átsorolás a városnak is hasznos. A település fejlődése 
gazdasági érték. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azt írja Kovács Gábor, hogy nem támogatandó a kérelem. 
Kovács Gábor főépítész 
Itt csak beruházási tervezet van. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A fő probléma az, hogy ott találtak örökségvédelmi területet, amit át kell kutatni. Egy 
nagyon komoly cég települne ide Lajosmizsére. 
Szórád Márta Éva kérelmező 
Nem tud idetelepülni, ha nem lesz megfelelő mód és lehetőség, s ehhez az én 4,5 ha-os 
területemre is szüksége van. 
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Kovács Gábor főépítész 
Kötelező felülvizsgáltatni. Ez örökségvédelmi téma. 
 
Szórád Márta Éva kérelmező 
A rendezési terv módosításával ez a terület kijelölése kerüljön bele. Ezt kérem. 
Basky András polgármester 
Támogatandó, amennyiben a besorolása megváltozik. 
Szórád Márta Éva kérelmező 
A mostani rendezési tervben maradjon benne, az lenne a kérésem. 
Kovács Gábor főépítész 
A szakhatósági felülvizsgálat és a kérelmező által benyújtandó további iratok 
függvényében támogatandó. 
 
13./ pont:  
Volt benzinkút mögötti kis alapterületű, amorf zöldterület lakóövezethez (és 
telkekhez) kapcsolása. Egyidejűleg a Barackvirág utcai csomópont felülvizsgálata. A 
benzinkútnál van egy terület, amit le kellene választani. Mivel Önkormányzati telek és 
érdek, költségmentesen támogatandó. 
 
14./ pont:  
A Szív utca - Dózsatelep utca gyűjtő  utat felülvizsgálni, a meglévő ipari (nem önk. 
tulajdonú) tovább folytatni a Dózsatelep utcára költségigényes, megkérdőjelezhető. 
Nyíri út szabályozási szélességét a beépítésre szánt (kül)területi ingatlanokon is 
végigvinni. Környezetvédelmi felülvizsgálat, támogatandó. 
 
15./ pont:  
Az ebben foglaltak támogatandóak. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A nettó tervezési díj 435.000.- Ft +ÁFA, ezt ki fizeti? 
Kovács Gábor főépítész 
Ezt az önkormányzat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Cél az, hogy minél kevesebb költség legyen az önkormányzat részéről. 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Két 
határozat-tervezete van az előterjesztésnek. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
27/2016. (PEB hat.) 
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének és módosításának partnerségi 
egyeztetési szabályairól  

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2016. (IV. 18.) MB hat. 
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének és módosításának partnerségi 
egyeztetési szabályairól  

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 

nek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét úgy, hogy a 3./ pontja egészüljön ki 
azzal, hogy a Településrendezési Terv 2.,3.,9. pontjainál részletesebb kidolgozást 
kérünk, s a 12./ pontja esetében kötelező felülvizsgáltatni örökségvédelmi és 
hatóságvédelmi szempontból, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2016. (IV. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 
2016. évi felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét úgy, hogy a  
  3./ pontja egészüljön ki azzal, hogy a Településrendezési Terv 
  2.,3.,9. pontjainál részletesebb kidolgozást kérünk, s a 12./ pontja  
  esetén kötelező felülvizsgáltatni örökségvédelmi és hatóságvédel- 
  mi szempontból. 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés II. határozat-tervezetét úgy, hogy a 3./ pontja egészüljön ki azzal, hogy 
a Településrendezési Terv 2.,3.,9. pontjainál részletesebb kidolgozást kérünk, s a 12./ 
pontja esetében kötelező felülvizsgáltatni örökségvédelmi és hatóságvédelmi 
szempontból, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2016. (IV. 18.) MB hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 
2016. évi felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét úgy, hogy a  
  3./ pontja egészüljön ki azzal, hogy a Településrendezési Terv 
  2.,3.,9. pontjainál részletesebb kidolgozást kérünk, s a 12./ pontja  
  esetén kötelező felülvizsgáltatni örökségvédelmi és hatóságvédel- 
  mi szempontból. 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármű beszerzése 
Sebők Márta PEB elnök 
Traktort akarnak vásárolni és újabb 4,5 millió forint szükségeltetik a traktor 
beszerzéshez. Tudom támogatni akkor, hogy ha ennek lesz egy felelős vezetője, feláll 
a Városgazdálkodási Csoport, tudja gazdaságosan működtetni ezt a gépparkot. Azt 
szeretném, hogy a már beszerzett és újonnan beszerzendő gépekre szereljünk fel 
helymeghatározó egységet és akkor még inkább követhető az üzemanyag fogyasztás. 
Belusz László PEB bizottsági tag 
Ki ellenőrzi ezt? 
Basky András polgármester 
A honlapon meg van hirdetve a parkban dolgozó közfoglalkoztatottak vezetői állása, 
május 1-je az állás betöltésének határideje.  
Sebők Márta PEB elnök 
Egy hivatali gépjármű beszerzésére is igény van. Milyen az elképzelés? 
Sápi Tibor alpolgármester 
Suzuki Vitara 1,6-os gépjárműben gondolkodik az önkormányzat. A gépjármű 
benzines, 1200 LE-s, 4.917.000.- Ft lenne az ára. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez támogatandó. 
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17.51 órakor eltávozott az ülésről Sápi Zsomborné PEB tag, így a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság a továbbiakban 3 fővel határozatképes. 
 
Sápi Tibor alpolgármester 
Egy használt traktor beszerzési ára is 2,75 millió forint lenne + a tárcsa 575.000.- Ft. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
A traktorral lehetne javítana a földút minőségét, erre szükség van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2016. (IV. 18.) PEB hat. 
Útjavításhoz gépbeszerzés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés I. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
8/2016. (IV. 18.) MB hat. 
Útjavításhoz gépbeszerzés 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét azzal, hogy a határozat-tervezet 5./ pontjában a gépjármű beszerzésére maxi- 
mum 5 millió forintot biztosít az általános tartalék terhére, a határozat-tervezet 6./ 
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pontjában megbízza Basky András polgármester és Sápi Tibor alpolgármester urakat a 
személygépjármű beszerzésével kapcsolatos feladatokkal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2016. (IV. 18.) PEB hat. 
Hivatali személygépjármű beszerzése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
  ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tetület- 
  nek az előterjesztés II. határozat-tervezetét az alábbi kiegészítéssel: 
 
  - A határozat-tervezet 5./ pontjában a gépjármű beszerzésére maxi- 
     mum 5 millió forintot biztosít az általános tartalék terhére. 

- A határozat-tervezet 6./ pontjában megbízza Basky András polgár.- 
   mester és Sápi Tibor alpolgármester urakat a személygépjármű be- 

                         szerzésével kapcsolatos feladatokkal. 
 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét azzal, hogy a határozat-tervezet 5./ pontjában a gépjármű beszerzésére maxi- 
mum 5 millió forintot biztosít az általános tartalék terhére, a határozat-tervezet 6./ 
pontjában megbízza Basky András polgármester és Sápi Tibor alpolgármester urakat a 
személygépjármű beszerzésével kapcsolatos feladatokkal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2016. (IV. 18.) MB hat. 
Hivatali személygépjármű beszerzése 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tetület- 
  nek az előterjesztés II. határozat-tervezetét az alábbi kiegészítéssel: 
 
  - A határozat-tervezet 5./ pontjában a gépjármű beszerzésére maxi- 
     mum 5 millió forintot biztosít az általános tartalék terhére. 

- A határozat-tervezet 6./ pontjában megbízza Basky András polgár.- 
   mester és Sápi Tibor alpolgármester urakat a személygépjármű be- 

                         szerzésével kapcsolatos feladatokkal. 
 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság  
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Sebők Márta PEB elnök 
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 
berekesztem 18.00 órakor. 
 
 

K.m.f. 
 
 
  Sebők Márta sk.    Keresztes Ferenc sk. 
  PEB elnök     MB elnök 
  MB jkv. aláírója 
 
 
  Belusz László sk.      
  PEB tag      
  jkv. aláírója      
   
 
    
 
 
 
 
 
 


