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Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
       Városstratégiai Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/763-13/2020 
 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezet- 

védelmi és Városstratégiai Bizottság 2020. június 23-án délután 13.00 órakor 
megtartott rendkívüli együttes n y í l t  bizottsági üléséről 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
26/2020. (VI. 23) PEB hat. Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást  

 szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 
pályázati kiírásra történő pályázati benyújtás 
előkészítésére 

27/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
28/2020.(VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
29/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
30/2020.(VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
31/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
32/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
33/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
34/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
35/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
36/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
37/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés 
38/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
39/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
40/2020. (VI. 24.) PEB hat. Zárt ülés  
 
A Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság ülésén hozott 
határozatok száma és tárgya 
13/2020. (VI. 23) MKVB hat. Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást  

              szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 
pályázati kiírásra történő pályázati benyújtás 
előkészítésére 

14/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
15/2020.(VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
16/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
17/2020.(VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
18/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
19/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
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20/2020. (VII. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
21/2020.(VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
22/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
23/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés  
24/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
25/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés  
26/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
27/2020. (VI. 24.) MKVB hat. Zárt ülés 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 2020. június 23-án,  kedden délután 13.00 órakor, 
Lajosmizse Város Művelődési Ház Dísztermében megtartott rendkívüli együttes  nyílt  
bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:   
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter                   bizottsági tag  

 
Cseh Katinka és Belusz László bizottsági tagok később fognak érkezni. 
 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  
Bizottság tagjai: Lukács Józsefné  bizottság elnöke 
   Bagó István   bizottság tagja 
   Borbélye Ella  bizottság tagja 
   
Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. Cseh Katinka bizottsági tag 
később fog érkezni. 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András  polgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   Szilágyi Ödön  Önk. Iroda irodavez. 
   Konta Anita   csoportvezető 
   Kocsis Györgyné  óvodavezető 
   Guti Istvánné   műv. ház igazgató 
   Kovács Gábor  települési főépítész 
   Dodonka Csaba  pályázati referens 
   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
   Engelmann József  FKGP képv. 
    
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő van jelen, Cseh Katinka és Belusz 
László bizottsági tagok később fognak érkezni.  
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Lukács Józsefné MB elnök 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Környezetvédelmi 
és Városstratégiai Bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő van jelen. 
Cseh Katinka később fog érkezni, Sápi Tibor nem tud jelen lenni.  
Sebők Márta PEB elnök 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra javaslata?  
Amennyiben nincs, nekem javaslatom, hogy a 2./ napirendi pont és az egyebek 
megtárgyalása után zárt ülést rendelünk el. Ott a meghívó szerinti 1./ napirendi pontot 
(Döntés a Lajosmizse, Katona József utca 1. szám alatti ingatlan megvásárlása 
tekintetében, valamint a meghívó szerinti 3./ napirendi pontot (Használaton kívüli 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése) zárt ülés keretében tárgyaljuk, 
valamint legyen egy egyebek napirend a nyílt ülés keretében. Aki így elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatel- Basky András 
     látást szolgáló  fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat    polgármester 
     kiírásra  
 
2./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Döntés a Lajosmizse, Katona József utca 1. szám alatti ingat- Basky András 
     lan megvásárlása tekintetében                                                        polgármester 
 
2./ Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok érté-      Basky András 
     kesítése                                                                                           polgármester 
 
3./ Környezetvédelmi Díj elnyerésére beérkezett pályázat és kép-    Basky András 
     viselői javaslatok elbírálása                                                           polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
 2020. június 04-én megjelent az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírás. 
A támogatás mértéke a fejlesztési költség 65 %-a. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 
35 %-a. 
a./ 30 millió forintra lehet pályázni, 
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b./ 20 millió forintra lehet pályázni. 
c./ 40 millió forintra lehet pályázni. 
 
A c./ pontra van javaslat, hogy belterületi utak felújítása, maximálisan igényelhető 
támogatás 40 millió forint. 
Basky András polgármester 
Ha a 110 m-es szakaszt felújítanánk, akkor az utak állapota javulna. 22 millió forint 
nettóban, amennyibe kerülne. Az egyik térköves variáció, a másik aszfaltos variáció. 40 
cm-rel szélesebb lenne az út. Új utat nem lehet építeni, csak meglévő utat felújítani. 
 
Cseh Katinka PEB és MB tag, valamint Belusz László PEB tag megérkezett 13.30 
órakor, a PEB a továbbiakban 5 fővel, a MKVB pedig 4 fővel határozatképes. 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Nincs a városban ettől rosszabb állapotban lévő utca, amit fel lehetne újítani. Ha nincs, 
akkor a tervező tervezze bele a „zötyögtetőket” is. Óvoda van, társas házak, garázsból 
kiállás, balesetveszélyes. Lényeg, hogy építsünk bele lassító dolgokat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Más alternatíva nincs? 
Basky András polgármester 
Itt a keret az, ami meghatározza, hogy mit lehet elvégezni. Ezt a szakaszrészt hozzá 
tudnánk tenni a „Zöld város” projekthez. 
Borbély Ella MKVB tag 
Ennél sokkal rosszabb útszakaszok vannak Lajosmizsén. Például a Kossuth Lajos utca 
jobb oldali szakasza nagyon rossz állapotban van, főleg a Szent Lajos utcától a 
Kecskemét felé menő szakasza. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Wörösmarty utca is rossz állapotban van, s a Tarnay utca is, és a Kossuth Lajos utca 
is. 
Belusz László PEB tag 
El lehetne gondolkodni azon, hogy ebből a 40 millió forintból olyan utat újítanánk fel, 
ami ettől sokkal rosszabb állapotban van. Az Iskola-tó part környékét meg kellene 
hagyni pihenő parknak, nem az autós forgalmat kellene gyorsítani, hanem 
egyirányúsítani kellene. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Bozóki úr határidőre el tudja vállalni, július 10-re be kell adni a pályázatot. 
Basky András polgármester 
A 65 % nem rossz támogatási arány, valamilyen módon ki kellene használni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha technikailag nem kivitelezhető, akkor kijelölnénk egy másik útszakaszt azzal, hogy 
szakaszolható legyen. 
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Basky András polgármester 
A Wörösmarty utca Kossuth Lajos utcától az E-5-ös útig kivitelezhető lehet. Mik 
kellenek hozzá? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Helyszínrajz, rétegrend, keresztmetszet. 350 m-es az út és 6 m széles, 2100 m2. Az kb. 
40 millió forint körül van szegély nélkül.  
Bozóki úrral történt telefonegyeztetés alapján tudja vállalni a Wörösmarty utcát a Dózsa 
György úttól a Kossuth Lajos utcáig terjedő szakaszra. 
Basky András polgármester 
Köszönjük. 
Sebők Márta PEB elnök 
A fekvő rendőr mennyibe kerül? 
Basky András polgármester  
350.000.- Ft-ba. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez. Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom, hogy a beadandó pályázat a Wörösmarty utca legyen a Dózsa György utcától 
a Kossuth Lajos utcáig terjedő szakaszára a 708/6 helyrajzi számú, szilárd burkolatú 
közút felújítása helyett. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
26/2020. (VI. 23) PEB hat. 

 Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást  
 szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
 történő pályázati benyújtás előkészítésére 
 

HATÁROZAT 
 
                          A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
                          hogy az előterjesztés határozat-tervezetét fogadja el azzal, hogy a 
                                      beadandó pályázat a Wörösmarty utca legyen a Dózsa György ut- 
                                      cától a Kossuth Lajos utcáig terjedő szakaszára a 708/6. helyrajzi 
                                      számú szilárd burkolatú közút felújítása helyett. 
                                      Határidő: 2020. június 25. 
                                      Felelős:     PEB 

           
13/2020. (VI. 23) MKVB hat. 

 Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást  
 szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
 történő pályázati benyújtás előkészítésére 
 
 

HATÁROZAT 
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 A Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai     Bizottság 

javasolja a Képviselő-testületnek hogy az előterjesztés határozat-
tervezetét fogadja el azzal, hogy a beadandó pályázat a Wörösmarty utca 
legyen a Dózsa György utcától a Kossuth Lajos utcáig terjedő szakaszára 
a 708/6. helyrajzi számú szilárd burkolatú közút felújítása helyett. 

                                  Határidő: 2020. június 25. 
                                  Felelős:     MKVB 

           
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Több dolog van, amit el szeretnék mondani. 
1./ Lakatos Sándor féle építési törmelék az erdő szélére le van borítva, elvinni nem 
hajlandó. 
2./ Attila utcai társasháznál a kihajtás nem belátható, az önkormányzat felől nagyon 
gyorsan jönnek. Oda gyakrabban kell mérőműszert kihelyezni. Lehetne oda valamiféle 
lassítást eszközölni. 
3./ Vendel utcai vasútátjáró. Bele van építve egy furcsa kanyar. Azért balesetveszélyes, 
mert aki Ladánybene felől érkezik, és a Vendel utca felé megy, két autónak kellene  
elférni egymás mellett. 2-3 méterrel kellene azt a makadámos részt megszélesíteni. Ha 
nem kivitelezhető, azt is megértem. 
Belusz László PEB tag 
A konfliktus kezelésre az a jó megoldás, ha a forgalmat lassítjuk. Ha elkezdjük 
szélesíteni, akkor sokkal gyorsabban tudnak közlekedni.  
dr. Balogh László jegyző 
A kérdéses útszakasz nem önkormányzati út, hanem állami fenntartású. Ezzel mi nem 
tudunk mit kezdeni, a közútkezelőnek már korábban jeleztük ezt, ők rendben találták. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
4./ A tópart és a Bagoly ház felől jönnek az autók a Ceglédi útra. Ott van olyan tábla, 
ami megakadályozza a kilátást jobbra, balra is. Egy méterrel feljebb kellene tenni a 
táblát, hogy jobbra, balra ki lehessen látni. 
5./ Az e-5-ös fő utat kátyúzták Pest irányába, viszont iszonyatosan lett elvégezve. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyebek napirendi pontnak vége. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, nyílt ülésünket ezennel 
berekesztem 14.00 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
  Sebők Márta      Lukács Józsefné 
  PEB elnök      MKVB elnök 
 
 
  Belusz László     Borbély Ella 
  PEB tagja      MKvB tagja 
  jkv. aláírója      jkv. aláírója 
 


