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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/9507-12/2021. 
 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2021. október 6-án szerdán 14.50 órakor, Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 

 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 

32/2021. (X.06.) PEB hat. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 
2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízrevonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
33/2021. (X.06.) PEB hat. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

 
34/2021. (X.06.) PEB hat. Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és 

a piacokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatosan 

 
35/2021. (X. 6.) PEB hat. Az Iskola-tó környezete és a központi park 

használatának rendje 
 

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

19/2021. (X.06.) MKVB hat. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 
2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
20/2021. (X.06.) MKVB hat. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 
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21/2021. (X.06.) MKVB hat. Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és 
a piacokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatosan 

 
22/2021. (X. 6.) MKVB hat. Az Iskola-tó környezete és a központi park 

használatának rendje 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 2021. október 6-án, szerdán délután 14.50 órakor, Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:   
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjai: 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Cseh Katinka   bizottság tagja 
   Belusz László  bizottsági tag 
 
Sebők Márta  és Péli Szilveszter bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  
Bizottság tagjai:  

Lukács Józsefné  bizottság elnöke 
Cseh Katinka   bizottság tagja 

   Bagó István   bizottság tagja 
   Borbély Ella   bizottság tagja 
    
Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András   polgármester 
   Fekete Zsolt    alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   dr. Tóth Andrea   jegyzői irodavezető 
   dr.Csikai Zsolt  belső ellenőr 
   Berényi Attila  közterületfelügyelő 
   dr. Kovács Rebeka  környezetvédelmi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 3 fővel, a Mezőgazdasági, 
környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 5 főből 4 fővel határozatképes. 

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek kiegészíteni valója, illetve 
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módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, elfogadta a napirendi pontok  
tárgyalását az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok:            Előterjesztő: 
1./ I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfo-  Basky András 
     gadása         polgármester 
     II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási  
     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kivá- 
     lasztásával kapcsolatban. Döntés az ajánlattételi felhívás 
     ismételt megküldéséről 
 
2./ Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a pia-  Basky András 
     cokról szóló önkormányzati rendelet módosításával kap-  polgármester 
     csolatosan 
 
3./ Az Iskola-tó környezete és a központi park használatá-  Basky András 
     nak rendje                            polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
I. Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban. Döntés az ajánlattételi 
felhívás ismételt megküldéséről 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A beszámolót elkészítette a Faragó Környezetvédelmi Kft. A szolgáltatók nem 
igyekeznek, hogy ezt a szippantásos feladatot elvégezzék. Ez az Önkormányzat 
hatásköre kijelölni, hogy a felhívást mely vállalkozóknak küldi meg a pályázat 
benyújtására vonatkozóan. Hét céget kerestünk meg, egy jelentkezett a KUSZAKA Bt. 
aki nem tudja vállalni kapacitáshiány miatt. Ezért újra ki kell írni a pályázatot. Kétszer 
meg kell próbálni a közszolgáltatót megtalálni a feladat elvégzésére. Amennyiben a 
második megkeresés után sem lesz jelentkező, a Katasztrófavédelem jelöli ki a 
szolgáltatót. 
Két határozat-tervezet van:  

I. A beszámoló elfogadása; 
II. A pályázat kiírása. 
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Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Faragó Környezetvédelmi Kft 
beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2021. (X.06.) PEB hat. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak  
közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre 
vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 HATÁROZAT 
  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. 2021.01.01. – 2021.09.01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
 
Felelős:      PEB 
Határidő: 2021. október 7. 

 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről a Faragó 
Környezetvédelmi Kft beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2021. (X.06.) MKVB hat. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak  
közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre 
vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 HATÁROZAT 
  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021.01.01. – 
2021.09.01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
 
Felelős:      MKVB 
Határidő:  2021. október 7. 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírásával egyetért a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság részéről azzal, hogy a megkérdezetteket szólítsuk meg újra, kivéve 
a KUSZAKA 2004. Bt-t, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2021. (X.06.) PEB hat. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt  
kiírása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko- 
zó közszolgáltatással kapcsolatosan a pályázat ismételten kiírásra kerüljön 
az alábbi szolgáltatók felé: 
  
1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
2. Gulyás és Társa Kft 
3. Somogyi István 
4. Szabolcska Ferenc 
5. TI-TÓ Kft. 
6. Vadkert Komszolg Kft. 

 
Felelős:      PEB 
Határidő: 2021. október 7. 

 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírásával egyetért a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről, hogy a megkérdezetteket 
szólítsuk meg újra, kivéve a KUSZAKA 2004. Bt-t, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2021. (X.06.) MKVB hat. 
 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt  
kiírása 
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HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatosan a pályázat ismételten kiírásra kerüljön az 
alábbi szolgáltatók felé: 
  
1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
2. Gulyás és Társa Kft 
3. Somogyi István 
4. Szabolcska Ferenc 
5. TI-TÓ Kft. 
6. Vadkert Komszolg Kft. 

 
Felelős:      MKVB 
Határidő:  2021. október 7. 

 
 
2./ Napirendi pont 
Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatosan 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
400-600.- Ft/m2 árat próbáltunk behatárolni a piaci árusok helypénz díjára. Kérdezem 
Dodonka Csabát, hogy mondjon erről néhány szót. 
Dodonka Csaba piac-vásári ügyintéző 
Próbáluk összehasonlítani a környező településekkel az árakat A piac, vásári 
tevékenységünk veszteséges. A bérleti díjakat és a helypénzeket kifizetik.  
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Az emelések elfogadhatók, rendben vannak. 
Energia áram biztosítása a piactéren, eddig 500.- Ft volt, most a duplájára megemeljük? 
Dodonka Csaba piac-vásári ügyintéző 
A vásárban 2.000.- Ft-ra tettem javaslatot, mert nagy a kereslet. A pecsenyesütőknek jó 
a bevétele, nem biztos, hogy a 2.000.- Ft-os áramdíj megviselné őket. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Illegális hulladék kezelésének a díja. Van ilyen? 
Dodonka Csaba piac-vásári ügyintéző 
Javaslom, hogy piac-vásár után menjünk ki a piactérre és a vásártérre. A piactér is 
hatalmas szemétkupac lenne, ha nem figyelnénk oda rá. Kellene visszatartó erőt 
beletenni a rendeletbe a hulladék vonatkozásában. 
Berényi Attila települési közterületfelügyelő 
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Volt olyan hogy Dodonka Csabával ketten szedtük össze a szemetet.  
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A javasolt díjak elfogadhatók. Van-e kérdés? 
Borbély Ella MKVB tagja 
Miért nem tud rentábilis lenni a vásár bevétele. A büfé kocsi, pecsenye kocsi díjtételét 
lehetne magasabbra emelni. 
Dodonka Csaba piac-vásári ügyintéző 
4.000.- Ft lenne a napi díja. 
Borbély Ella MKVB tagja 
Mégis mínuszban vagyunk? 
Basky András polgármester 
Pár évvel ezelőtt nem volt veszteséges. A minimálbér emelkedés megnövelte a 
költségeket. A szemétszállítás díja, a WC bérlés árai megemelkedtek, mi nem 
igazítottuk hozzá az árakat, most nem lehet emelni. 
Borbély Ella MKVB tagja 
Van-e szemetes kitéve a piacon és a vásáron? 
Dodonka Csaba piac-vásári ügyintéző 
A piacon van, a vásáron pedig konténer. Nincs megfelelő toalett a vásártéren. Erre 
pályázatra lenne szükség. 
Berényi Attila települési közterületfelügyelő 
A piacon rend van az árusokkal, a vásárban van a nagyobb gond. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e kérdés, észrevétel még? Nincs. 
A soros következő testületi ülésre a vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatban a javaslatokat készítsük elő.  
Aki ezzel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2021. (X.06.) PEB hat. 
Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a piacokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan 
 

HATÁROZAT 
             

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága megismerte az előterjesztés 1. mellékletében található Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 
16.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatait és javasolja azt a novemberi, soros 
testületi ülésre előkészítésre. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a novemberi soros testületi ülésre készítse elő 
a Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzatát. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága az előterjesztésben javasolt díjtételek alapján kéri előkészíteni Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 
32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását 2022. január 01-től 
alkalmazandó díjtételek vonatkozásában. 
 
Felelős: Bizottság, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. október 06. 
 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről egyetért 
azzal, hogy a soros következő testületi ülésre a vásárokról és a piacokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a javaslatokat készítsük elő, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság  
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2021. (X.06.) MKVB hat. 
Előkészítő döntések meghozatala a vásárokról és a 
piacokról szóló önkormányzati rendelet módosításával  
kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
             

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága megismerte az előterjesztés 
1. mellékletében található Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítási javaslatait és javasolja azt a novemberi, 
soros testületi ülésre előkészítésre. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy 
a novemberi soros testületi ülésre készítse elő a Lajosmizsei Piac Működési 
Rendjének Szabályzatát. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága az előterjesztésben javasolt 
díjtételek alapján kéri előkészíteni Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosítását 2022. január 01-től alkalmazandó 
díjtételek vonatkozásában. 
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Felelős: Bizottság, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. október 06. 
 
 
3./ Napirendi pontok 
Az Iskola-tó környezete és a központi park használatának rendje 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a lakásban tartja a kutyáját, kihozza mozogni, ha a lakásban elvárja, hogy 
szobatiszta legyen, akkor a közparkban miért nincs nála zacskó, hogy a kutya ürüléket 
belehelyezze. Erre nagyon komoly szankciót kellene alkalmazni, s erre napról napra 
ráfigyelni, mert a figyelmeztetés nem elég. 
A gépjármű parkolások. Mindenképpen a sétány azon kívüli részén, hogy minél 
kevesebb alkalommal engedjük meg, hogy a füre ráállhassanak. 
A kutya sétáltatás és parkolás szankciója az egész város területére vonatkozzon. Van-e 
valakinek hozzáfűznivalója? 
Bagó István MKVB tag 
A Sport utcán a kanyarnál egyre többen állnak meg, murvával nem lehetne megtölteni? 
Probléma van a kerékpárosok és a gyalogosok között. A kerékpárosoknak 1 m részt le 
kellene jelölni, ahol tudnának kerékpározni. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A szabályzatban ki lehetne térni, hogy van egy járda és a járdán nem lehet kerékpározni. 
Az úttest nem alkalmas kerékpáros közlekedésre és a gyalogos forgalom zavarása nélkül 
kerékpározhat rajta. 
Basky András polgármester 
A kerékpárosok tolerálják azt, hogy gyalogosok közlekednek, a gyalogosok pedig 
tolerálják azt, hogy kerékpárosok közlekednek az Iskola-tó körül. 
Borbély Ella MKVB tag 
Táblákat is kellene kitenni az Iskola-tó környékére, hogy hol lehet parkolni. A Mizsei 
utca melletti gyepes részen lehetne parkolni. A párhuzamos parkolást el tudom képzelni 
a Mizsei utca teljes hosszában. 
Basky András polgármester 
A Mizsei utcában lehet parkolni. A parkolásra kijelölt, zúzott kővel ellátott részen is 
lehet parkolni. A Mizsei utca szélén is lehetne parkolni. A Mizsei utca mindkét oldalán 
engednék parkolni. 
A zsák utca Bagaméri felé bekötő út jobb és bal oldalán lévő ős gyepen megállhatnak 
az autók. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Merőleges parkolási tábla kihelyezését is el tudom képzelni. 
Basky András polgármester 
A Sport utca felőli parkoló. A Sport utcában a játszótér felőli párhuzamos parkolást nem 
tiltanám meg. Óvoda melletti részen vége a parkolásnak. 
Berényi Attila települési közterület felügyelő 
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Kellene egy olyan tábla is, hogy zöld felülettel ellátott terület. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A játszótérre vonatkozó szabályokat be kell tartani.  
 
Horváth Sándor pályázati referens 
A játszóteret is le kell zárni a Szabadság téri parkon folyó munkák miatt. Fű lesz vetve, 
gyepszőnyeg lesz leterítve. A lezárás október 23-a után lenne. A kiépített sétányrészeket 
lehet majd használni. 
Basky András polgármester 
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a cég, aki a használt ruhákat gyűjtötte, nem 
tudja értékesíteni, s ezért elvitte a konténereket. A jó minőségű ruhákat le lehet adni az 
adományboltban. 
dr. Balogh László jegyző 
Összesíteni kellene az eddig elhangzottakat. 
Basky András polgármester 
Iskola-tó: 
Gépjárművek közlekedése, parkolása: 
Gépjárművel nem lehet behajtani, parkolni a tó körüli burkolt felületeken belülre, kivéve 
rendezvények alkalmával. 
Gépjárművel nem lehet behajtani a sétányon belüli füves részekre, csak a 
rendezvényszervező engedélyével. 
Kutya sétáltatás:  
A tó környékén csak rövid pórázzal lehet kutyát sétáltatni a sétányon. A sétányon belül 
egyáltalán nem lehet sétáltatni. A füves területen  hosszú pórázon is sétáltatható a kutya. 
Aki sétáltat, alapból legyen nejlon zacskó nála, hogy a kutya ürüléket összeszedje. 
Egyéb városi rendezvényen kívüli területfoglalás. 
Nagy területet foglaló nem városi rendezvény a Vásártéren kerüljön megrendezésre.  
Központi park: 
Gépjárművek közlekedése, parkolása: 
Gépjárművel a központi park területére behajtani Tilos. 
Kutyasétáltatás:  
Kutyasétáltatás a központi park területén  rövid pórázon csak a sétányon lehet. 
Egyéb, városi rendezvényen kívüli területfoglalás: 
A szökőkút körül nem lehet semmilyen árusítás, sem kulturális rendezvényhez 
kapcsolódó tevékenység.  A park területe városi rendezvényen kívül területfoglalásra 
sem vehető igénybe. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e egyéb javaslat, hozzászólás? 
Nincs.  
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja az elhangzottakat, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2021. (X. 6.) PEB hat. 
Az Iskola-tó környezete és a központi park  
használatának rendje 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy 
az Iskola-tó környezete és a Központi Park használatának rendjének 
újraszabályozása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
készítse elő a vonatkozó rendeletek módosítását a következő képviselő-testületi 
ülésre. 

           Felelős: PEB 
           Határidő: 2021. október 6. 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja az elhangzottakat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2021. (X. 6.) MKVB hat. 
Az Iskola-tó környezete és a központi park  
használatának rendje 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága felkéri a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az Iskola-tó környezete és a Központi 
Park használatának rendjének újraszabályozása érdekében az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal készítse elő a vonatkozó rendeletek módosítását 
a következő képviselő-testületi ülésre. 
 

           Felelős: MKVB 
           Határidő: 2021. október 6. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 
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Borbély Ella MKVB tag 
Nagyon szép az új buszmegálló és környéke. 
Városi illemhely nincs. Ez egy óriási nagy hiányterület. A tó környékén el tudnám ezt 
képzelni. Egy olyan vállalkozót kellene megkeresni, aki adott terv alapján egy szép kis 
épületet építene terasszal egy büfé üzemeltetésének céljára, ahol egy külön bejáratú 
illemhelyet működtetne. A vendégek bérmentve használhatnák, s egyéb esetekben is 
lehetne használni. Lenne mosdó is. Ezt hogyan lehetne kivitelezni? 
Bagó István MKVB tag 
Egyetértek Borbély Ella képviselő társam véleményével, és minden szavával. Fel 
kellene vetni, hogy vállalkozó építhetne egy kis büfét az Iskola-tó partjára. Ezt 
szorgalmazni kellene feltétlenül. 
Basky András polgármester 
Kértek helyrajzi számot a hulladékudvar vonatkozásában. A Vásártéren a lóvásár 
tartására fenntartott terület helyrajzi számát kellene megadni a hulladékudvar 
tekintetében. Jelenleg ez a kijelölt hely, ha találunk jobbat, akkor módosítunk. 
Lesz majd a TESZEDD hulladékszedési akció. Itt segítségre lenne szükség. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Kellene keresni egy helyet a kispiaci árusok részére. A Melisféle diszkont előtt lehetne 
a kispiac, a Vörösmarty utcánál is lehet állni, könnyen megközelíthető. 
Basky András polgármester 
A szombati piac visszaszorult. Olyankor lehetne árulni, amikor nincs nagy piac. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A SZIGMA előtti területet érdemes lenne megvizsgálni ismét erre a célra. 
Borbély Ella MKVB tagja 
A régi tűzoltóságnál is el tudom képzelni a kispiacot. 
Basky András polgármester 
A Szigma és a társas ház közötti területen is lehetne üzemeltetni a kispiacot. Beszélni 
kellene ez ügyben a társasházi közös képviselővel. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Kérdezem, hogy van még valakinek egyéb hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket 
ezennel berekesztem 16.30 órakor. 

K.mf. 
 
 
 Lukács Józsefné       Borbély Ella 
           MKVB elnök, együttes ülésvezető     PEB- MKVB együttes 
         jkv. aláírója 
 
          Belusz László 
          ÖB elnök a PEB elnök távollétében 
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