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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági  
Bizottság 2019. május 07-én  (kedden) reggel 08.00 órakor megtartott 

együttes   bizottsági üléséről 
 
 
PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
41/2019. (V. 07.) PEB hat. Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 

helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, az 57/2018. munkaszámú 
változási vázrajz szerinti telekalakításhoz 
hozzájárulás 

42/2019. (V. 07.) PEB hat. A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, a 2838m2ingatlan 
értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele 

43/2019. (V. 07.) PEB hat. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 

44/2019. (V. 07.) PEB hat. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról 

 
MB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
10/2019. (V. 07.) MB hat. Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 

helyrajzi számalatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, az 57/2018. munkaszámú 
változási vázrajz szerinti telekalakításhoz 
hozzájárulás 

11/2019. (V. 07.) MB hat. A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, a 2838m2ingatlan 
értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele 

12/2019. ( V. 07.)  MB hat. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 

13/2019. (V. 07.) MB hat.  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2019. május 
07-én kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes   
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
dr. Török Tamás bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Fekete Zsolt   bizottság elnöke 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 

Péli Szilveszter bizottság tagja 
Kollár 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 
      Szilágyi Ödön Önk.iroda irodavez. 
      Földházi Zoltán parkgondozók vez. 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
       
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 3 fő jelen van, dr. Török Tamás bizottsági tag jelezte, hogy nem tud 
részt venni az ülésen, Belusz László bizottsági tag pedig később fog érkezni. A 
Mezőgazdasági Bizottság is határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő 
jelen van.  A Mezőgazdasági Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére javaslom 
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Orbán Antal bizottsági tagot megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 fő Orbán Antal 
nem szavazott – Orbán Antal bizottsági tagot megválasztotta a mai ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
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 pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619. helyrajzi Basky András 
     szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghoza- polgármester 
     tala 
 
2./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvég- Basky András 
     zett munkáról       polgármester 
 
3./ Egyebek 
 
4./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámo- dr. Balogh László 
     lója a 2018. évben végzett munkájáról   jegyző 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619. helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Fekete Zsolt MB elnök 
Ez egy közös területen fekvő önkormányzati ingatlan. A kivett útnak az eladásáról van 
szó. Nagyszabó Zoltán kereste meg az Önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy ő ezt 
megvásárolná, mert ez a terület az ő földjein belül van. A Járási Földhivatalnál a 
kérelmet elindította. 
Kálmán János földmérnök intézte a földkimérési munkákat. Az ingatlant az 
Önkormányzatnál Szilágyi Ödön értékelte fel, 500.000.- Ft-ban határozta meg az 
ingatlan értékét. Ez elfogadható piaci ár. Nagyszabó Zoltán a vásárlással kapcsolatban 
felmerülő összes költséget bevállalta. 
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ez nem annyira jó ár, mert ez 17 millió Ft/Ha-t jelent. Ennek a reális ára 500.000. 
Ft/ha lenne. Ez sem építési teleknek, semminek nem jó. Az útjaink forgalmi értéke 
óriásian magas. Ennyi összegért nem fogja megvenni, de senki nem venné meg 
ennyiért. A könyv szerint nagyon magas ez az összeg. 
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Basky András polgármester 
Forgalomképessé nyilvánítjuk, és hozzájárulunk a telekalakításhoz. Az árverés az én 
hatáskörömbe tartozik. Elindítjuk ezzel az értékkel és meglátjuk, mi lesz. 
 
Belusz László PEB tag megérkezett 8.20 órakor, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Két határozat-tervezet van. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés I. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2019. (V. 07.) MB hat. 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám 
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, az  
57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz 
hozzájárulás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     MB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző 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: 
 
41/2019. (V. 07.) PEB hat. 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám 
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, az  
57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz 
hozzájárulás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     PEB 
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Fekete Zsolt MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2019. (V. 07.) MB hat. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi  
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, 
a 2838m2ingatlan értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
   lő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2019. (V. 07.) PEB hat. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi  
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, 
a 2838m2ingatlan értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkáról 
Fekete Zsolt MB elnök 
Megkérdezem Földházi Zoltánt, hogy kíván-e még szóbeli kiegészítést tenni a 
beszámolón kívül? 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
Nem kívánok külön szóbeli kiegészítést tenni, mindent leírtam. 
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Fekete Zsolt MB elnök 
Valóban részletesen le van írva, hogy miket valósított meg a kertészeti ágazat. Van-e 
hozzászólás ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Van egy olyan létszám, aki kinevezett dolgozó és vannak a közfoglalkoztatottak. A 
közfoglalkoztatott dolgozók nélkül azokat a feladatokat, amik itt vannak, nem tudjuk 
ellátni. A közfoglalkoztatottaknál megváltozott a bérezés, kevesebb az állami 
támogatás. A nyári hónapokra is szeretnénk a közfoglalkoztatottakat alkalmazni, ez a 
költségvetésben is be van tervezve. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
6 fő közfoglalkoztatott dolgozó van nálam. A nyári intenzív időszakban ez a létszám 
kevés lesz. Füvet kell vágni, virágágyás ellátása, gyomláláshoz, kapáláshoz szükségem 
lenne 2 fő női és 2 fő férfi dolgozóra. Kell a közfoglalkoztatott dolgozó, mert kevés a 
jelenlegi létszám. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Azt hallottam, hogy nagyon sok vita van a brigád között. Ez valóban így van? 
Földház Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
Ez nem így van, mindenben megoldást tudunk találni. 
Fekete Zsolt MB elnök 
A problémás dolgokat a vezető tudja megváltoztatni és megoldani. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
Ezt a problémát én megváltoztatni konkrétan nem tudom, ami jelenleg tapasztalható. 
Ezt a munkakört megörököltem. Úgy érzem, hogy akitől megörököltem, nem tudja 
elfogadni, hogy én a felettese vagyok. El kellene beszélgetni a traktorosokkal is, mert a 
traktoros állomány és e személy között is megy a vita. 
Basky András polgármester 
Annak idején pályázat lett kiírva. E személy és más is pályázhatott volna, de nem 
pályázott. Aki nem pályázik, nem tudjuk kinevezni. Földházi Zoltán nyújtott be 
pályázatot, így Ő nyerte a kinevezést. Mindenkinek belátással kellene lenni, hogy ki a 
főnök. Egy ilyen parkgondozói ágazat, ahol mindenféle feladat van, a munkaerőt át 
kell csoportosítani és egy embernek kell látni, hogy mik azok a feladatok, amiket el 
kell látni. Ha ezeket nem egy ember látja el, akkor a konfliktus megmarad. Azt 
gondolom, hogy a korábbiakhoz képest valamit csendesedett a helyzet. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Sűrűn telefonálnak ez ügyben. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy egy embertől jön a telefon, vagy több embertől. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Több esetről van szó. 
Klikkesedés van. Az tény, hogy ha megbeszélünk dűlőutak javítását, akkor azt nem 
kellene elfelejteni. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
Minden rendben megy, én úgy gondolom. 
Orbán Antal MB tag 
Ketté kellene választani. Ez a konfliktus nem fog változni. A kinti földmunkához 
kellene egy közvetlen irányító. 
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Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazat vezetője 
A szakmai munkája nagyon megfelelő, de a modorával van probléma. 
Basky András polgármester 
Az érintett személyre szükség van, szakmai munkáját nagyon jól végzi, modorát 
illetően pedig meg kell találni a közös, nyugodt hangsúlyt egymással. Ez mindenkire 
vonatkozik vezetőre, beosztottra egyaránt. Egy embernek a modora nem lehet kizáró 
ok, ha a munkavégzése megfelelő. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem tartozik közvetlenül a napirendhez, szeretném kérni, hogy a központi parkban 
lévő dobogóra valamilyen takaró kerüljön, mert tönkre fog menni. Köszönöm. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Megköszönjük a parkgondozó és kertészeti 
ágazat vezetőjének és a dolgozóknak a munkáját, további sikeres munkát kívánok, a 
beszámolót elfogadásra javaslom. 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2019. ( V. 07.)  MB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek a parkgondozó és  kertészeti ágazat beszámoló- 
   ját az elvégzett munkáról. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     MB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a parkgondozó és kertészeti 
ágazat beszámolóját az elvégzett munkáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2019. (V. 07.) PEB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 
 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját 
   az elvégzett munkáról. 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     PEB 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Javaslom, hogy a meghívó szerinti 4./ napirendi ponttal folytassuk az ülést, amíg 
jegyző úr visszaérkezik. 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Fekete Zsolt MB elnök 
Van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 
Sápi Zsomborné MB tag 
Többször jeleztük, hogy a szemét eldobálás állandó probléma. Kérdés, hogy kinek kell 
ennek az összeszedését elvégezni? Mondták, lehet, hogy nem is a közfoglalkoztatottak 
feladata ennek az elvégzése? Táblás tört üvegeket is dobálnak szét, ezzel mit lehet 
kezdeni. 
Basky András polgármester 
Állandó és kényes kérdés az illegális szemét elhelyezés. Kit lehet érte felelősségre 
vonni? Leginkább azt, akit tetten érnek. Ennek viszont a legkevesebb az esélye. 
Bizonyítékot kell találni az elhelyezett szemétben. Ennek is kicsi az esélye. A Hármas 
határúti iskolánál is ledobálják a szemetet. Önkormányzati költségen tudjuk elszállítani 
a szemetet, nem tudunk vele mit kezdeni, mert nincs tettenérés. Jegyző úr kezében 
nincsenek olyan eszközök, amelyekkel ezt számon lehetne kérni. Nem tudunk mást 
tenni, megpróbálunk intézkedni, összeszedjük saját önköltségi szinten. 
A legutóbbi vásár alkalmával a közterület felügyelő kiment és őrizte, hogy a lakosok 
ne dobálják tele szeméttel a vásárosok részére kihelyezett konténert. 
A lakosság nem veszi komolyan, hogy a szemetet nem szabad eldobálni, azt össze kell 
gyűjteni, s azt el kell szállíttatni. Az embereknek az egész szemlélete megváltozott 
minden tekintetben. 
Fekete Zsolt MB elnök 
A Mihálka dűlő és az E-5-ös útnál is gyűlnek a lerakatok. Ott van lerakóhely? 
Basky András polgármester 
Onnan elviszi a kecskeméti szolgáltató. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Az aszfaltos melegítőgép működik-e? 
Basky András polgármester 
Igen, működik, a beszámolóban is benne volt. 
Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavezető 
Ma kezdődik a kátyúzás a Kónya dűlőnél, utána a belterület egyik oldala, majd pedig a 
másik oldala lesz kátyúzva. 
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Fekete Zsolt MB elnök 
Az Iskola-tó vizén sok a hínár. 50-70 cm-re levágják, a víz oxigénjét is dúsítja. Mi 
lenne akkor, hogy ha a hínár elhordás költségén, a tó szélén gátat csináltatnánk? 
Basky András polgármester 
Ezt nem lehetne. A vízszint a Móra Ferenc utcáig visszamegy. Megpróbálunk egy 
hínárvágó gépet beszerezni.  
Tavaly kétszer volt vágva a hínár. Június elejére vállalták a hínárnak a levágását. 
Nézzük meg ezt a lehetőséget is. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Négy felüljáró van. Le kell szedni a felhízásokat és a cserjéket.  
Egyéb hozzászólás van-e még? 
Belusz László PEB tag 
Lomtalanítás. Régen volt konkrét nap kijelölve lomtalanításra. Ezt vissza kellene 
hozni, mert a mai rohanó világban az embereknek nincs ideje telefonálni, hogy egy 
felesleges szekrényt, vagy széket elszállíttasson. Egy közös napot ki kellene jelölni, 
amikor mindenki az utcára kitehetné a felesleges lomot, s azt elszállítanák. Ez egy jól 
bevált rendszer volt. 
Sápi Zsomborné PEB-MB tag 
Nagyon célszerű lenne ezt az akciót bevezetni és hétvégén kellene ezt megcsinálni. 
dr. Balogh László jegyző 
A Hulladékgazdálkodási Törvényben van egy olyan, hogy amikor hulladékot 
kihelyeznek közterületre, ez a köz tulajdonában lenne, s ha ezt valaki elviszi, akkor ez 
lopásnak minősül. Jogi értelemben kezelhető lenne az, hogy ne vigyék el, ne túrják 
szét a kihelyezett szemetet, mert szankciót lehetne alkalmazni. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Nagykőrösön sárga és fekete kuka van minden háznál. Ez egy nagyon jó dolog. Ez a 
környezet szennyezést is megakadályozná. 
Basky András polgármester 
Külön viszik el itt is a zöld hulladékot és a sárga zsákos hulladékot. Ez része a 
közbeszerzésnek. 
Belusz László PEB tag 
A lomtalanítást lehetne utcákra is szétbontani, ha nem megy egy nap, akkor több 
napon lehet ezt végezni, s a jegyző úr által mondott szankciót alkalmazni szükséges 
esetben. 
Sápi Zsomborné PEB-MB tag 
Ezt nagyon kellene támogatni. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Lezárjuk a napirendet. 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. évben végzett 
munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
dr. Balogh László jegyző 
Próbáltunk mindenről tájékoztatást adni. Ami nem értelmezhető, arra válaszolok. 
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Sebők Márta PEB elnök 
A Hivatal 3 szervezett irodában látja el tevékenységét. A Hivatal 42,5 fővel működik, 
mindenki részére számítógép biztosított. 
dr. Balogh László jegyző 
50 programot használ az Önkormányzat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Jegyzői Iroda látja el a Képviselő-testületi ülések és a bizottsági ülések munkáinak 
előkészítését, a jegyzőkönyvek feltöltését. A statisztika alapján látom, hogy milyen 
sokat dolgozik a Hivatal. 
2018-ban 42 bizottsági ülés volt 318 határozat. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 
legnagyobb bizottsági ülés, 154 db határozatot hozott, az Önkormányzati Bizottság 
141 db határozatot, a Mezőgazdasági Bizottság 23 határozattal dolgozott.  
A Társulás ülésén is határozatok születnek, a határozatokat végre is hajtják. 
Az Igazgatási Csoport ügyszáma 5209. Az anyakönyvvezető ügyszáma 1315, a 
termőföld kifüggesztések ügyszáma 1146, települési támogatás ügyszáma 1377 db.  
Nagy feladat volt a Hivatalnak az ASP bevezetése. Egyes rendszerek 2018. január 1-
jén már bevezetésre kerültek, országosan 2019. január 1-től vált országossá az 
önkormányzati ASP.  Az ASP keretébe tartozik az iratkezelő rendszer, az 
önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikus űrlap-
szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az 
önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatéki leltár-
rendszer.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az ASP segíti a munkát? 
dr. Balogh László jegyző 
Az Adócsoportot segíti, többségében sok felesleges kattintgatás van. Három ember 
van, aki országosan ezt a rendszert fejleszti. Van még rajta javítanivaló. 
Sebők Márta PEB elnök 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 700 fő gyermek, aki ezt igénybe veszi. Ez 
nagyon sok. 
dr. Balogh László jegyző 
A jogszabályi feltételeknek megfelelnek, akik ezt igénybe veszik. 
Két helyesbítés van: 
 

I. 20. oldal. 2018-an az összes ügyirat 28.541 helyesen. 
II. 21. oldal. 1. táblázat. Köztemetési támogatás nem „4”, hanem „17”, s ennek 

összege 1.317.000.- Ft. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A 25. oldalon kerül bemutatásra Lajosmizse és Felsőlajos házasságkötéseinek száma. 
Pénzügyi Iroda 13 fővel dolgozik. Ők is teszik a dolgukat egész évben, a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és végrehajtják a testületi döntéssel 
kapcsolatos dolgokat. 
Köszönöm minden iroda munkáját, akik működnek és szolgáltatnak adatokat a 
lakosság részére, a bizottsági és testületi anyagokat a Képviselő-testület rendelkezésére 
bocsátják megfelelő szakmai módon. 
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Kérdezem, hogy van-e kiegészítés? Nincs. Elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2018. évben végzett munkájáról. 
Aki ezzel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2019. (V. 07.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszá- 
   molóját a 20018. évben végzett munkájáról, az alábbi  
                                 módosításokkal: 
 

- 20. oldalon a 2. sorban az ügyiratok száma 28541, 
- 21. oldalon a köztemetések száma 17 db, a támogatás összege: 
  1.317.000.- Ft. 

 
   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2019. (V. 07.) MB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszá- 
   molóját a 20018. évben végzett munkájáról, az alábbi  
                                 módosításokkal: 
 

- 20. oldalon a 2. sorban az ügyiratok száma 28541, 
- 21. oldalon a köztemetések száma 17 db, a támogatás összege: 
  1.317.000.- Ft. 
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   Határidő: 2019. május 09. 
   Felelős:     MB 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Tekintettel arra, hogy együttes ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel 
berekesztem 9.05 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
   Sebők Márta     Fekete Zsolt 
   PEB elnök     MB elnök 
 
 
 
 
   Belusz László    Orbán Antal 
   PEB tagja     MB tagja 
   jkv. aláírója     jkv. aláírója  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


