
Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Mezőgazdasági, Környezetvédelmi  
       és Városstratégiai Bizottsága  
 
Ikt. sz: LMKOH/9507-3/2021. 
 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2021. augusztus 10-én, kedden 8.00 órakor, Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 

 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

7/2021. (VIII. 10.) PEB hat. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 
a 2020. évben elvégzett munkákról 

 

8/2021. (VIII. 10.) PEB hat. Döntés a Berénybene tanya közterületnév 
lehatárolásáról 

 

9/2021. (VIII. 10.) PEB hat. Településrendezési eszközök módosítása 
 

10/2021. (VIII. 10.) PEB hat. A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es  
szakaszának útépítési kérelme 

 

 
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság ülésén hozott 
határozatok száma és tárgya: 

 
7/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 

a 2020. évben elvégzett munkákról 
 

8/2021. (VIII. 10.) MKVB hat Döntés a Berénybene tanya közterületnév 
lehatárolásáról 

 

9/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. Településrendezési eszközök módosítása 
 

10/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es  
szakaszának útépítési kérelme 

 



2 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 2021. augusztus 10-én, kedden 8.00 órakor, Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:   
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Cseh Katinka   bizottság tagja 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter                   bizottsági tag  
 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  
Bizottság tagjai: Lukács Józsefné  bizottság elnöke 
   Bagó István   bizottság tagja 
   Borbély Ella   bizottság tagja 
   Cseh Katinka   bizottság tagja 
   Sápi Tibor      bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András   polgármester 
   Fekete Zsolt   alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Szilágyi Ödön   irodavezető 
   Kovács Gábor  települési főépítész 
   Földházi Zoltán   kertészeti ágazatvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, a Mezőgazdasági 
Bizottság 5 főből 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni.  
Aki elfogadja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvét Lukács Józsefné 
hitelesítse, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 1 fő Lukács Józsefné 
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nem szavazott, - elfogadta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság mai jegyzőkönyvét 
Lukács Józsefné hitelesítse.  
Aki elfogadja, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 
jegyzőkönyvét Sebők Márta hitelesítse, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- 1 fő Sebők Márta nem szavazott – a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- elfogadta, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság mai jegyzőkönyvét Sebők Márta hitelesítse. 
 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirend pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e kiegészítő, módosító javaslat? Nincs. Javaslom, hogy 
egy plusz napirendi pont, a 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának 
útépítési kérelme, kerüljön felvételre, illetve a parkgondozó és kertészeti ágazat 2020. 
évben elvégzett munkákról szóló beszámolóját tárgyaljuk elsőként Földházi Zoltán 
kérésére, aki szabadságát tölti. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, elfogadta a napirendi pontok  
tárgyalását a módosításokkal az alábbiak szerint: 
 
 
 
Napiendi pontok:      Előterjesztő: 
1./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója Basky András  
     a 2020. évben elvégzett munkákról                          polgármester 
 
2./ Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatá- Basky András 
     rolásáról       polgármester 
 
3./ Településrendezési eszközök módosítása  Basky András 
        polgármester 
 
4./ A 0606. hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es         Basky András 
     szakaszának útépítési kérelme                                  polgármester 
 
1./ Napirendi pont  
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2020. évben elvégzett munkákról 
Sebők Márta ülésvezető 
Földházi Zoltán elkészítette a beszámolót. Meg kell köszönni Földházi Zoltán 
ágazatvezetőnek, és a kertészeti ágazatnak a munkáját. A feladatukat mindig pontosan 
végzik. 
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Van egy olyan megjelölés, hogy a hatékonyabb, több munka elvégzéséhez további 
gépekre és kezelőre van szükség. A gréder van megjelölve. 
Kérdezem Földházi Zoltánt, hogy milyen szóbeli kiegészítést szeretne tenni. 
Földházi Zoltán kertészeti ágazat vezetője 
Tömörítő eszközre, hengerre lenne szükség. Van egy kis kerti traktor, melynek van 
pótkocsija, s kellene egy henger is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyibe kerül ez? 
Földházi Zoltán kertészeti ágazat vezetője 
1 millió forintba. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a multicart nem helyettesíti?  
Földházi Zoltán kertészeti ágazat vezetője 
Nem helyettesíti, mert multifunkcionális gép. 
Sápi Tibor MKVB tag 
Én tudom a forrást. Király József féle út, ha elkel, ezt az útpénzt kellene ráfordítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt meg kell gondolni, hogy egy teljesen új eszköz mennyibe kerül. Le kell írni, és 
árajánlatot kell kérni, komplett és átalakított szerkezetre vonatkozóan is. 
Földházi Zoltán kertészeti ágazat vezetője 
Az a probléma, hogy nincs kisgép, mindig a traktornak kell mennie, ha a gyomokat 
szedik összeg. Egy kisgépre bárki rá tudna ülni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Erre árajánlatot kell kérni, és Képviselő-testület elé hozni. 
Földházi Zoltán kertészeti ágazat vezetője 
Az utakat nem tudjuk lehengerelni, mert nincs hengerünk. 
Sápi Tibor MKVB tag 
Ez a téma már volt Képviselő-testület előtt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Újra Képviselő-testület elé kell hozni, hogy a jövő évi költségvetésbe be lehessen 
építeni. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
A menete az útjavításnak, hogy először tárcsázás van, utána megy a kombinátor, majd 
pedig ami tömöríti, a henger, vagy a gréder. 
Sebők Márta PEB elnök 
A dűlőutak javításába a vállalkozók is vegyenek részt, mert ők is használják a nehéz 
gépekkel, és tönkre megy az út. Lenne-e lehetőség arra, hogy az itt működő 
vállalkozókat bevonnánk az út javításába? 
Basky András polgármester 
Volt már lehetőség, de a kifogásuk, hogy az iparűzési adót fizetik, s így kihúzzák 
magukat az útjavítás alól. 
 
 



5 
 

Sebők Márta PEB elnök 
Erre helyi rendeletet kellene hozni. Szálljanak be folyamatosan az útkarbantartásba a 
vállalkozók is, akik használják az utakat. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Egy kamion országos közútra való közlekedés szempontjából, nem kis utakra. 
Basky András polgármester 
Súlykorlátozást nem hozhatunk, mert a földutakon is járni kell a nehézgépeknek. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A lakosságnak az a része nagyon el van kényelmesedve, ahol a közterületen elvégzik a 
munkát a lakosok helyett is a parkosok. 
A főúton levő üzletek előtt is a területeknek rendben kellene lenni, arra kellene hatni az 
önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek is. A parkosok nem bírják azt, hogy a 
lakosok helyett is elvégzik a parkos munkát, a lakosságot is be kellel vonni, hogy az 
előttük lévő közterületeket tartsák rendben. 
Sebők Márta ülésvezető 
A Puszta templomnál óriási szeméthalmaz van. Le kellene írni egy táblára, hogy a 
szemetet ne dobja el. El kellene kezdeni nevelni a lakosságot, hogy ne dobja szét a 
szemetet. 
Damjaninch utcánál is rengeteg szemét van. 
Szervezetlenség, rendezetlenség van a városban. 
A kerékpárútra ráállnak az autók. A közterületfelügyelőnek figyelnie kellene a város 
rendezettségére. 
Péli Szilveszter PEB tag 
Az Iskola-tó körül kis motorral randalíroznak. 
Borbély Ella MKVB tag 
Szent Lajos utca előtt parkot csináltunk és csodálkoztam, hogy miért nem nőnek a 
bokrok, cserjék. Mire rájöttem, hogy az emberek nem vigyáznak rá, a kutyákat ott 
sétáltatják és a kutyák ott végzik el a dolgukat, s az ürüléküket a gazda nem szedi össze. 
Ha megszólítjuk ezért, azt is figyelmen kívül hagyják. 
Sebők Márta ülésvezető 
Ha itt nagyon hathatósan nem lépünk fel, akkor a Zöld város projekt által megvalósított 
dolgokat nem tudjuk élvezni, s megmenteni. 
Borbély Ella MKVB tag 
Kerekasztal beszélgetést kellene tartani, közterületfelügyelőknek, őröknek, 
rendőrségnek, és egyéb illetékeseknek jelen lenni. 
Sebők Márta ülésvezető 
Van nekünk erre helyi rendeletünk, hogy különféle szankciókat lehessen alkalmazni a 
szabályszegőkkel, rossz helyen parkolókkal, randalírozókkal szemben? Ezt át kellene 
gondolni. 
A polgárőröket mire lehet bevonni? 
Kovács Gábor települési főépítész 
A polgárőrök nem intézkedhetnek, a rendőrökkel szoktak járőrözni. 
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Basky András polgármester 
A polgárőrök önálló munkaszervezetként dolgoznak, s maguk döntik el, hogy mikor 
tudnak részt venni az őrségben. 
Sebők Mára ülésvezető 
Én csatlakoznék Borbély Ella képviselő társam kezdeményezéséhez, hogy hozzunk létre 
kerekeasztal beszélgetést és hívjuk meg az illetékes szerveket és személyeket. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A műtárgyak benne voltak-e az eredeti tervekben, ha igen, akkor mennyi összegben 
szerepeltek? Mennyibe kerültek nekünk ezek az Iskola-tó partján lévő ebek? 
Sápi Tibor MKVB tagja 
A Posta előtt lévő telefonfülke kerüljön fel a falra. Ezt meg kellene oldani. Mi az, ami 
indokolttá teszi, hogy a telefonfülke ott legyen? 
Egyéb probléma az is, hogy az épületet nem újítják fel, a lakosság kiszolgálása is 
akadozik. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A Posta előtt lévő fülkés telefon nem a Posta hatásköre, hanem a  
Telekom köteles 5000 főnként egy fülkés telefont biztosítani. Lajosmizsén 3 egységet 
kell fenntartani. A telefonfülkéket el lehetett volna költöztetni, de az önkormányzatnak 
kellett volna ennek költségét megfizetni. 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
A Dózsa György út és Tarnai utca előtt van egy bódé. Ebben mindent végeznek az 
emberek, ezt nem lehet onnan eltüntetni? 
Basky András polgármester 
Ez egy reklám felület, korábban a buszmegállónál volt, áthelyezésre került ide. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ezért fizetnek, hogy fenntartják. 
Sebők Márta ülésvezető 
Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Köszönjük a beszámolót, elfogadásra javaslom, 
s dicséret illeti a kertészeti ágazat vezetője és a parkos dolgozók munkáját. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja a beszámolót a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
7/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 
a 2020. évben elvégzett munkákról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját a 2020. 
   évben elvégzett munkákról, s javasolja, hogy részesüljön szóbe- 
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   li dicséretben a kertészeti ágazat vezetője és a parkos dolgozók  
                                 a végzett munkájukért. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolót azzal, hogy részesítsék 
szóbeli dicséretben a kertészeti ágazat vezetőjét és a parkos dolgozók munkáját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
7/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 
a 2020. évben elvégzett munkákról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a parkgondozó és  
                                 kertészeti ágazat beszámolóját a 2020. évben elvégzett munkák- 

ról, s javasolja, hogy részesüljön szóbeli dicséretben a kertészeti  
           ágazat vezetője és a parkos dolgozók a végzett munkájukért. 

   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     MKVB 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
Sebők Márta ülésvezető 
Az előző testületi ülésre hozta Kovács Gábor ezt a témát, hogy problémás, ahol a Bene 
és a Berénybene házszámok vannak. Lehetőség szerint tartsuk meg a Berénybene 
elnevezést. 
Az előterjesztésnek 5 melléklete van. Az 1. mellékletben látjuk a Bene tanyai 
házszámokat, a 2. mellékletben pedig a Berénybene tanyai házszámokat. 
Az 5. és 6. mellékletnél bemutatásra kerül az az elrendezés, ami szakmailag elfogadható. 
Az előterjesztésből az első javaslat, ami támogatható és könnyebb kezelni. Az 5. számú 
mellékletet el tudom fogadni. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 
Cseh Katinka PEB tagja 
Ez nagy zűrzavart fog kelteni a lakosok részéről. 
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Basky András polgármester 
Ha valakinek kezelhetetlen ez a probléma, akkor meg fogja oldani. Ez hány ingatlant 
érint? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Körülbelül 100 főt érint. 
Borbély Ella MKVB tagja 
Az első javaslatot támogatom. 
Sebők Márta ülésvezető 
Egyéb vélemény van-e? 
Basky András polgármester 
Én is támogatom. 
Sebők Márta ülésvezető 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a Berénybene tanya közterületnév döntés 
értelmében az I. számú határozat-tervezetet, azaz az 5. számú mellékletet javasolja 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
8/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév 
lehatárolásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. számú határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:    PEB 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. számú határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta. 
8/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév 
lehatárolásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
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   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I.  
                                 számú határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:    MKVB 
 
 
 
3./ Napirendi pont 
Településrendezési eszközök módosítása 
Sebők Márta ülésvezető 
Örömmel olvastam ezt, de egy kicsit aggályosnak is tartom. Mekkora ennek a napelem 
parknak az ökológiai lábnyoma? 10 Ak alatti területen lehet ezt telepíteni. Vevők eladók 
egymásra találnak, de hosszú távon hogyan fogja meghatározni Lajosmizse 
gazdálkodását és a lajosmizsei emberek életét? A mezőgazdasági szektorral és az 
emberek megélhetése szempontjából ez nem marad kockázat nélkül. Termőföldeket 
vonunk ki, a termőföldeket ezzel csökkentjük. A napelem park körül nem lehet olyan 
kulturákat telepíteni, amik beárnyékolják a napelemeket. Az a gazda, aki kivonul a 
termelésből, örömmel adja el a földjét, ezek a földek kivonásra kerülnek a 
mezőgazdaságból. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Nincsenek olyan vizsgálatok, hogy milyen hatással van a környezetre, az élővilágra, az 
emberekre a napenergia. Ez egy tömény idegen anyag. Hova tesszük ezeket a napelem 
parkokat, olyan helyre, ahol nincs a közelben iskola, óvoda, lakott terület? Nincs 
körbejárva, megvizsgálva. Biztos, hogy kell nekünk ennyi napelempark Lajosmizsén? 
Basky András polgármester 
Olyan helyzetet nem lehet teremteni, ami mindenkinek megfelelő legyen. 
Sebők Márta ülésvezető 
Termőföldre rakni napelemet, az megfontolandó. 
Borbély Ella MKVB elnök 
Ez abban az esetben lenne jogos, hogy ha minden egyes terület be lenne ültetve, 
hasznosítva lenne. Ökológiai lábnyomot nézve az lenne a legjobb, ha parlagon maradna. 
Egyre nagyobb mennyiségű villanyáramra van szükség, légkondik vannak sok háznál. 
A tudomány mostani álláspontja szerint a legjobb áramforrás a napenergia. 15-30 év 
múlva ezeket a napelemeket le kell cserélni valószínű. Ettől nem félnék, hogy 
kiszorulnak a gazdák, és nem tudnak termelni. Inkább hasznosítsuk ilyen formában a 
területeket, mint parlagfű legyen benne. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Milyen mértékű adót fizetnek azok, akik napelemparkot létesítenek? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ezt a Magyar Állam határozza meg. 
dr. Balogh László jegyző 
Ezek a technológiák engedélyezettek. Ezek megújuló energiák. 
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Kovács Gábor települési főépítész 
Az állam meghatározott irányvonal alapján terelte ezeket a beruházásokat. Van néhány 
működő telephely már. Az én véleményem szerint sem igazán szerencsés termőföldön 
a napelempark létesítés. 
A beérkezett vélemények függvényében kell majd elfogadni ezt. Ez az első hullám, hogy 
a mezőgazdasági területeken telepítik a napelemparkokat, de akkora problémát nem 
látok ebből sem, mert később lehet hasznosítani a termőföldet, ezzel nem megy tönkre, 
a művelésbe való visszavonásnak nincs akadálya. 
Sebők Márta ülésvezető 
Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja az előterjesztést, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 
tartózkodás ellenében- az alábbi határozatot hozta: 
9/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
Településrendezési eszközök módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- 1 
tartózkodás ellenében – az alábbi határozatot hozta: 
9./2021. (VIII. 10.) MKVB hat. 
Településrendezési eszközök módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  
                                 határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. augusztus 12. 
   Felelős:     MKVB 
 
4./ Napirendi pont 
A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának útépítési kérelme 



11 
 

Sebők Márta ülésvezető 
A Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis 
Kft. azzal a kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatához, hogy a 
telephelyük megközelítését szolgáló 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es 
szakaszát az Önkormányzat aszfaltoztassa le. Ennek az útnak a burkolattal való ellátása 
indokolt lenne. A tervezés 1.200.000.- Ft-ba kerülne, a kivitelezés várható költsége 
22.500.000.- Ft lenne. Jó ötlet, de csak akkor, ha a költségvetésünk teherbíró képessége 
megengedi. Kérdés, vélemény van-e? 
Péli Szilveszter PEB tagja 
Ez elég sok problémát okoz. Ekkora költséget nem tudunk felvállalni. 
Tóth-Orlov Bettina PEB tagja 
Ha ez az Önkormányzatnak pénzébe kerül, akkor ezt pályázatból nem lehetne 
megcsinálni? 
Péli Szilveszter PEB tagja 
Ezek a cégek elég sok iparűzési adót fizetnek, ezt azt útszakaszt nem lehet háttérbe 
helyezni, úgy érzem. 
Sebők Márta ülésvezető 
A vasút melletti területen is a település 20 %-a lakik, az ő útjukat is javítani kellene, és 
helyzetüket. 
Péli Szilveszter PEB tagja 
Itt csak 150 m-es útszakaszról beszélünk. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Három vagy több cég fel tudná javítani ezt az útszakaszt. 
Sebők Márta ülésvezető 
Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében útépítésre nincs fedezet, a 2022. évi 
költségvetés tervezésekor figyelmet kell fordítani, hogy a tervezett útszakasz 
aszfaltozására legyen elkülönítve keret. 
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 fő Péli Szilveszter nem szavaz 
érintettségére tekintettel – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
10/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es  
szakaszának útépítési kérelme 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

- mivel az Önkormányzat 2021. költségvetésében útépítésre nincs 
fedezet –, a 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelmet 
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      kell fordítani, hogy a tervezett útszakasz aszfaltozására legyen  
      elkülönítve keret. 
 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe 
ezen útszakasz költségeit, mert a 2021. évi költségvetésben erre nincs keret, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
10/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. 
A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es  
szakaszának útépítési kérelme 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 javasolja a Képviselő-testületnek, - mivel az Önkormányzat 2021.  
                                 költségvetésében útépítésre nincs fedezet – a 2022. évi  
                                 költségvetés tervezésekor figyelmet kell fordítani, hogy a  
                                 tervezett útszakasz aszfaltozására legyen elkülönítve keret. 

Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős:     MKVB 
 

Sebők Márta ülésvezető 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevőknek a részvételt, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 9.45 órakor. 
 

K.fm. 
 
 
  Sebők Márta      Lukács Józsefné 
  PEB elnök     MKVB elnök 
 
 
  Lukács Józsefné    Sebők Márta 
  MKVB elnöke    PEB elnöke 
  jkv. hit.     jkv. hit. 
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