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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/9507-7/2021. 
 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 2021. szeptember 13-án, hétfőn 13.00 órakor, 

Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 
 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

13/2021. (IX. 13.) PEB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

14/2021. (IX. 13.) PEB hat. Kispiac ideiglenes áthelyezésének lehetősége a 
felújítási időszakra 

15/2021. (IX. 13.) PEB hat. Városház tér és Mizsei utca közötti útszakasz 
egyirányúsítása 

16/2021. (IX. 13.) PEB hat. Szelfifal létesítése 
17/2021. (IX. 13.) PEB hat. Iskola-tó parti hajós játék elhelyezése 
18/2021. (IX. 13.) PEB hat. Városközponti zöldfelületek kezelésével 

kapcsolatos szerződés megkötése 
19/2021. (IX. 13.) PEB hat. Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése 
 

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

12/2021. (IX. 13.) MKVB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

13/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Kispiac ideiglenes áthelyezésének lehetősége a 
felújítási időszakra 

14/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Városház tér és Mizsei utca közötti  útszakasz   
                                                       egyirányúsítása 
15/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Szelfifal létesítése 
16/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Iskola-tó parti hajós játék elhelyezése 
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17/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Városközponti zöldfelületek kezelésével 
kapcsolatos szerződés megkötése 

18/2021. (IX. 13.) MKVB hat. Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 2021. szeptember 13-án, hétfőn 8.00 órakor, Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:   
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter                   bizottsági tag  
   Belusz László  bizottsági tag 
 
Cseh Katinka  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  és Sápi Tibor   bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András   polgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Szilágyi Ödön   irodavezető 
   Óber Roland   Műv. Ház  igazgatója 
   dr. Tóth Andrea   Jegyzői Irodavez. 
   Muhari Gyula  Gomép Kft. képv. 
   Horváth Sándor  pályázati referens 
   Sipos Ágnes   Meserét Óvoda vezetője 
   Gulyás Attiláné  pénzügyi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünket. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, a Mezőgazdasági, 
környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 5 főből 3 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 
módosításra 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 Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, elfogadta a napirendi pontok  
tárgyalását az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok:            Előterjesztő: 
1./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  Basky András 
     begyűjtésére közszolgáltatással kapcsolatos pályázó polgármester 
     kiírása 
 
2./ A „Zöld város projekthez” kapcsolódó döntések  Basky András 
         polgármester 
 
3./ Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése   Basky András 
              polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez évről évre testületi ülés elé került. Először kiírtuk a pályázatot, nem volt jelentkező, 
után ismét pályázatot írtunk ki, majd jött a katasztrófavédelem kijelölése. Most újra meg 
kell pályáztatni. 
dr. Balogh László jegyző 
Az Önkormányzatnak találni kell közszolgáltatót. Többszöri próbálkozást kell tenni. Ha 
nem jelentkezik senki a többszöri próbálkozás ellenére sem, akkor november végén 
kérjük a kényszerkijelölést. Egy évre jelölik ki a közszolgáltatót a katasztrófavédelem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek hozzászólása? 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Be kellene kötni a csatornát mindenhová, s akkor nem lenne ilyen probléma. 
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Basky András polgármester 
Igen, az lenne a megoldás, de ehhez pályázat is kellene, mert óriási pénz a 
csatornabekötés. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzászólás? Nincs.  
Javaslom a következő közszolgáltatók felkérését: 
 

- Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
- Gulyás és Társa Kft, Akasztó, 
- KUSZAKA 2004. Bt. Kunszentmiklós, 
- Somogyi István, Izsák, 
- Szabolcska Ferenc, Kunszentmiklós, 
- TI-TO kft. Solt, 
- Vadkert Komszolg Kft, Soltvadkert. 

 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat kiírásra kerüljön, s az előbb felsorolt közszolgáltatók kerüljenek 
megkeresésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
13/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
   begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat  
   kiírásra kerüljön, s a következő közszolgáltatók kerül- 
   jenek megkeresésre: 
 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
 Gulyás és Társa Kft, Akasztó, 
 KUSZAKA 2004. Bt. Kunszentmiklós, 
 Somogyi István, Izsák, 
 Szabolcska Ferenc, Kunszentmiklós, 
 TI-TO kft. Solt, 
 Vadkert Komszolg Kft, Soltvadkert. 

 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
Felelős:     PEB 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről elfogadja, 
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírásra kerüljön, s az előbb felsorolt 
közszolgáltatók kerüljenek megkeresésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
12/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko- 
zó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírásra kerüljön s a 
következő közszolgáltatók kerüljenek megkeresésre: 

 
 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
 Gulyás és Társa Kft, Akasztó, 
 KUSZAKA 2004. Bt. Kunszentmiklós, 
 Somogyi István, Izsák, 
 Szabolcska Ferenc, Kunszentmiklós, 
 TI-TO kft. Solt, 
 Vadkert Komszolg Kft, Soltvadkert. 

 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
Felelős:     MKVB 

 
 
2./ Napirendi pont 
A „Zöld város projekthez” kapcsolódó döntések 
Sebők Márta PEB elnök 
Szépül a városunk, viszont menetközben merülnek fel olyan problémák, amik a 
pénzügyi forrásainkat is terhelik. 
1./ Termelői piac áthelyezésének lehetősége (kispiac). Ennek el kell költöznie a felújítási 
szakaszban, kérdés, hogy hol látnánk szívesen. Az előterjesztésben érvek szóltak az 
előnyeiről és a hátrányairól. A kispiac jó a vásárlóknak és a termelőknek és rossz az 
Önkormányzatnak, mert az infrastruktúra nincs kiépítve, a szombati piac nincs 
megtartva a kialakított, felújított piac területén. Kecskeméten is léteznek kis piacok, 
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tehát szükség van rá itt is, de most ideiglenesen valahova át kell helyezni. Én javasolnám 
a Pártház elé. 
 
 
Borbély Ella  MKVB tag 
Én is sokat szoktam vásárolni a kispiacon. Megépítettünk egy piacteret. Próba időszakra 
azt lehetne mondani, hogy minden nap lehessen a nagy piacon árusítani. Meg kellene 
határozni, hogy hány órától meddig legyen nyitva. Lehetne létjogosultsága, hogy ott 
lenne a kispiac. Nagyon jó, hogy itt van, de a feltételeit is meg kell teremteni. 
Basky András polgármester 
A kis piac vonatkozásában ugyan nincs kialakított infrastruktúra, de a Művelődési Ház 
közelsége ezt megoldja. Bárhová áthelyezzük a kispiacot, az infrastruktúrát meg kell 
teremteni. Amikor a nagy piac van, akkor ne legyen kispiac.  Csütörtökön és szombaton 
csak a nagy piacon lehet árusítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kispiacon jobb a kereslet, mint a nagy piacon. A városban egyre bővül a kispiaci 
árusok száma. 
Bagó István MKVB tag 
A szombati nagy piac nem is fog működni, mert a központban jó a parkolási lehetőség. 
Nincs annyi termelő, hogy hosszabb távon folyamatosan kint tudjanak lenni, nagyon sok 
árusnak máshol is van piaca szombaton. Ami érv még a kispiac mellett szól, hogy 
közösségi kapcsolatok is vannak a kispiacon, ezért is jó. Nem biztos, hogy mindenki 
vásárol is, de találkozik ismerősökkel, s akkor tudnak beszélgetni. Közel van az ÁBC 
is, ha valakinek szüksége van reggelire, azt meg tudja venni, vagy üdítőt, illetve bármit. 
Én biztos, hogy nem szüntetném meg a kispiacot. 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
Én is egyetértek Bagó István képviselő társam véleményével. 
Basky András polgármester 
Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy amíg a felújítás tart, addig a kispiac a Pártház 
előtt lenne megtartva, vagy a nagy piacon, kedden és szombaton. 
Sebők Márta PEB elnök 
Átmeneti időszakra a keddi és szombati napra nem lehetne helypénzmentességet 
biztosítani? 
Basky András polgármester 
Lehetne, amíg a végleges helyét meg nem találjuk. Csütörtökön a rendes piac fizetős. 
Kedden és szombaton, a kispiacon nem kellene fizetni helypénzt, ha a nagy piac helyére 
lenne áthelyezve a kispiac. Van egy alap helyfoglalási pénz. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A helypénznek a mértéke attól függ, hogy milyen terméket árusít. Októberben a piac 
rendeletet behozzuk, akkor lehet tárgyalni, hogy minek mennyi legyen a helypénze. A 
kispiacnak a helypénz összeghatárhoz van kötve. Lehet azon gondolkodni, hogy milyen 
irányba készítsük elő a rendelet-módosítást. A Parlament őszi ülésszakának kezdetétől 
számított 15 napig veszélyhelyzet van, kérdés, hogy ez fennáll-e utána. Ha nem, akkor 
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meg kell nézni, hogy lehet-e majd emelni a helypénzt január 1-től. Októberben azt látni 
fogjuk, hogy lehet emelni, vagy sem. 
 
 
Basky András polgármester 
Úgy kell előkészíteni a rendeletünket, hogy amikor lehet emelni, mert nincs 
veszélyhelyzet, akkor lehessen módosítani az árakat. Jelenleg emelési moratórium van. 
Sebők Márta PEB elnök 
A piaci asztali árak bérleti díjai horrorisztikusak. Nem lehetne azt, hogy az egyszerű 
idős nénik, bácsik ne fizetnének annyit, akik a kiskertjükből pár kis terméket árulnak, 
mint akik nagy mennyiségű terméket árulnak? 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Egységes díjárat kellene meghatározni méterben. 
Basky András polgármester 
Átmeneti időszakban úgy kellene meghatározni a kispiac működését, hogy kedden és 
szombaton reggel 6.00 órától 12.00 óráig elég lenne. A nagy piac pedig csütörtökön 
reggel 6.00 órától 12.00 óráig. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel én is így egyetértek. Más egyéb észrevétel, hozzászólás van-e ezzel a témával 
kapcsolatban? Nincs. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja azt a javaslatot, hogy a kispiac a 
nagy piac helyén legyen kedden és szombaton reggel 6.00 órától 12.00 óráig a felújítás 
időszakában helypénzmentesen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
14/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Kispiac ideiglenes áthelyezésének 
lehetősége a felújítási időszakra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy a termelői kispiac ideiglenes áthelyezése a  
   felújítás időszakára a nagy piac területén legyen kedden  és  

szombaton reggel 6.00 órától 12.00 óráig helypénzmentesen. 
   Határidő:  2021. szeptember 16. 
   Felelős:      PEB 
 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről elfogadja 
azt a javaslatot, hogy a kispiac a nagy piac helyén legyen kedden és szombaton reggel 
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6.00 órától 12.00 óráig a felújítás időszakában helypénzmentesen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Kispiac ideiglenes áthelyezésének 
lehetősége a felújítási időszakra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

 gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégia Bizottságai  
           elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a termelői  
           kispiac ideiglenes áthelyezése a felújítás időszakára a nagy piac  
           területén legyen kedden és szombaton reggel 6.00 órától 12.00  
           óráig helypénzmentesen. 

   Határidő:  2021. szeptember 16. 
   Felelős:      MKVB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
2./ Városház tér és Mizsei utca közötti egyirányúsítás. Kérdezem, hogy mi a vélemény? 
Én tudom támogatni. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Egyelőre egyirányú, utána lezárni ezt az útszakaszt. 
Bagó István MKVB tagja 
A lezárás nem biztos, hogy jó. Parkoló helyet lehetne kijelölni, hogy ne álljanak a zöld 
fűre, akik a tóhoz jönnek. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A templom előtti cserjék is ki lesznek vágva? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, és oda hársfasor lesz ültetve. 
Sebők Márta PEB elnök 
A gyógyszertárral szemben lévő bódé kié? Nem lehetne azt onnan elvitetni? 
Basky András polgármester 
A Hírlapterjesztő Vállalaté, fizetnek érte. Írunk nekik levelet, hogy vigyék el onnan. 
Belusz László PEB tag 
Ezt az útszakaszt nem lehet lezárni, mert nem lehet megfordulni. 
Borbély Ella MKVB tag 
Egyirányúsítsunk. 
Basky András polgármester 
Azt érdemes mérlegelni, hogy milyen forgalomnehezítő helyzetet teremtünk azzal, ha 
lezárjuk az utcát. 



9 
 

Belusz László PEB tag 
Egyirányúsítsunk a trafótól. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés, hozzászólás? Nincs.  
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja, hogy a Városház tér és Mizsei 
utca közötti útszakaszt egyirányúsítsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
15/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Városház tér és Mizsei utca közötti  útszakasz egyirányúsítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy a Városház tér és Mizsei utca közötti útszakasz 
   egyirányúsításra kerüljön az előterjesztés II. határozat-tervezete 
   szerint. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről elfogadja, 
hogy a Városház tér és Mizsei utca közötti útszakaszt egyirányúsítsuk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
14/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Városház tér és Mizsei utca közötti útszakasz egyirányúsítás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Városház tér  
                                 és Mizsei utca közötti útszakasz egyirányúsításra kerüljön az  
                                 előterjesztés II. határozat-tervezete szerint. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     MKVB 
 
3./ Szelfifal telepítése az Iskola-tó partjára.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az év 365 napjában tudjuk-e biztosítani a szelfifal biztonságát? 
Borbély Ella MKVB tag 
A szelfifal mindig az adott évszak szépségét jelzi. 
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Basky András polgármester 
A gondozottságot tudjuk biztosítani. Fotó szempontjából szükséges végiggondolni, 
hogy mi legyen a háttér (pld. víztorony), tópartra kellene tenni. 
Belusz László PEB tag 
A hajó, a stég is lehet a háttér, szökőkút, víztorony. 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
A szelfifal alapból drága. 
Bagó István MKVB tag 
A város pénzéből ennyi pénzt odaadni, 2,3 millió forintot. Ezt nem tudom 
megtámogatni. Asztalos a szakmám, fel tudom ajánlani, hogy fából elkészítem. 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
Én tudok kőművest, aki betonba önti ezt. 
Bagó István MKVB tag 
Ne drágítsuk ezt. Nagyon sok pénz. ÉN ezt nem tudom megszavazni a város pénzén. 
Borbély Ella MKVB tag 
Én ezt felvetésnek hoztam ide, de ez ráülős és betűkből lévő. 
Muhari Gyula GOMÉP képv. 
Ez egy erős, acélvázas, 30-30-as kerettel lenne, igen látványos. 
Sebők Márta PEB elnök 
Próbálkozzunk egy egyszerűbbel. Ez 3,40 m magas lenne. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ha készítünk, akkor annyira erős anyagból kell elkészíteni, hogy az időjárási 
viszontagságoknak is megfeleljen. 
Basky András polgármester 
Én azt javaslom, hogy kérjünk egy kisebbre árajánlatot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, hogy kell-e 3 m magas fal? 
Horváth Sándor pályázati referens 
A tervező meg lett kérdezve, hogy mit javasol? Ilyet javasolt. 
Basky András polgármester 
Keressünk más árajánlatot. Beszéljünk még róla. Nem tudunk most jó megoldást találni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. 
A javaslat, hogy a szelfifal helyére és formájára az októberi testületi ülésen visszatérünk. 
Aki ezt elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
16/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Szelfifal létesítése 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a szelfifal létesítésének helyére és formájára az októberi  
   testületi ülésen térjünk vissza. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 
javasolja, hogy a szelfifal helyére és formájára az októberi testületi ülésen térjünk vissza, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
15/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Szelfifal létesítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me-
   zőgazdasági, Környezetédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szelfifal létesítésének  
                                 helyére és formájára az októberi testületi ülésen térjünk vissza. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     MKVB 
 
4./ Tóparti hajós játék. 
Sebők Márta PEB elnök 
6,5 millió forintba kerülne a megvalósítása. 3,6 millió forint jött össze korábban egy 
jótékonysági bál bevételeként az Iskola-tó fejlesztésére. A különbözetet kellene még 
összeszedni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A tervező a hajós játszótéri elemhez ragaszkodik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ehhez nem lehetne gyűjtést szervezni, hogy szálljanak bele a vállalkozók is, vagy 
olyan elemet keressünk, ami 3,6 millió forintba belefér. 
Én azt javasolnám, hogy a 6,5 millió forintot támogassuk, és a lakosságot, 
vállalkozásokat is kérjük fel, hogy ehhez járuljanak hozzá. Ha nem jön össze a 6,5 
millió forint, akkor a különbözetet az önkormányzat fizeti. 
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Iskola-tó parti hajós játék elhelyezése 
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HATÁROZAT 
 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képvislő-tes- 
   tületnek, hogy a tóparti hajós játék kerüljön megvalósí- 
   tásra 6,5 millió forint értékben, és kerüljön felkérésre a 
   lakosság, és a vállalkozások is ennek támogatására. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Javaslom, hogy a tóparti hajós játék kerüljön megvalósításra 6,5 millió forint értékben, 
s a lakosságot, és a vállalkozásokat is kérjük fel ennek támogatására. Ha nem jön össze 
a 6,5 millió forint, akkor a különbözetet az önkormányzat fizeti. 
Aki ezzel egyetért a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégia Bizottság 
részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Iskola-tó parti hajós játék elhelyezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tóparti hajós játék  

kerüljön megvalósításra 6,5 millió forint értékben, és kerüljön    
felkérésre a lakosság és a vállalkozások is ennek támogatására. 

   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     MKVB 
 
5./ Városközponti zöldfelületek kezelésével kapcsolatos szerződés megkötése 
Sebők Márta PEB elnök 
A „Zöld város projekt” keretében kialakított zöldfelületek kezelésének koordinálására 
kötöttünk egy megbízási szerződést, s ezt 2021. november 30-ig meghosszabbítjuk 
Darabos Péter egyéni vállalkozóval.  
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
18/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Városközponti zöldfelületek kezelésével kapcsolatos  
szerződés megkötése 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 

hogy a „Zöld város projekt” keretében kialakított zöldfelületek 
kezelésének koordinálására kötött megbízási szerződés kerüljön 
meghosszabbításra 2021.  november 30-ig Darabos Péter egyéni 
vállalkozóval. 

  Határidő: 2021. szeptember 16. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja, hogy a „Zöld város projekt” keretében kialakított zöldfelületek 
kezelésének koordinálására kötött megbízási szerződés kerüljön meghosszabbításra 
2021. november 30-ig Darabos Péter egyéni vállalkozóval, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
17/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Városközponti zöldfelületek kezelésével kapcsolatos  
szerződés megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek, hogy a „Zöld város projekt” keretében kialakított 
zöldfelületek kezelésének koordinálására kötött megbízási szerződés 
kerüljön meghosszabbításra 2021.  november 30-ig Darabos Péter egyéni 
vállalkozóval. 

  Határidő: 2021. szeptember 16. 
  Felelős:     MKVB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Volt egy hulladéklerakó, ezt rekultiváltuk. Ennek a környezetében lettek kutak, de ez a 
kút nem használható ivás céljára, s ezeket minden évben elemzik, hogy mi szivárog ki 
a kútból. Ezt a mintát megfelelő minőségű labor készítheti el. Ennek a költsége évente 
140.000.- Ft + ÁFA. Tájékoztatás kell az önkormányzat felé, hogy nőtt-e vagy sem a 
határérték. A „B” oszlop jelzi a határértéket. Az Ammónium Nitrát és a Bróm magas, a 
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többi elfogadható érték alatt vannak, ezt nem kell felülvizsgálni, ezért elegendő évente 
egyszeri mintatavétel. Várjuk azt, hogy ezeket a magas értékeket hogyan lehet 
csökkenteni. Ezek a kutak magánterületen vannak. Ez a volt szeméttelepen van. 
Basky András polgármester 
Továbbra is monitoringoztatni kell a kutakat. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A szerződést meg kell hosszabbítani. 
Belusz László PEB tag 
A BÁCSVÍZ-től ezt nem lehet megkérdezni, hogy nem-e megcsinálnák. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Meg lehet kérdezni, de azt nem lehet tudni, hogy nekik van-e arra jogosultságuk, hogy 
ezeket az értékeket tudják nézni. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A BÁCSVÍZ sem végzi bérmentve. 
dr. Balogh László jegyző 
A BÁCSVÍZ megtisztítja profilját, s kiveszik a feladatuk közül. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Kérdezzük meg a BÁCSVÍZ Zrt-től, hogy van-e rá mód és lehetőség. 
Basky András polgármester 
Rendben, megkérdezzük, s csütörtökig meglátjuk, hogy mi lesz.  
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. 
Javaslom, hogy fogadjuk el a határozat-tervezetet azzal, hogy kérünk egy másik 
árajánlatot a BÁCSVÍZ-től.  
Aki ezt elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
19/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy kér- 
   jünk egy másik árajánlatot a BÁCSVÍZ Zrt-től. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről elfogadja 
az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy kérjünk be egy másik árajánlatot a 
BÁCSVÍZ Zrt-től, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 

18/2021. (IX. 13.) MKVB hat. 
Talajvízmonitoring kutak üzemeltetése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai  Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozat-tervezetét azzal, hogy kérjünk egy másik árajánlatot a 
BÁCSVÍZ Zrt-től. 

   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     MKVB 
 
 
4./ Napirendi pont  
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója? Nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekeszem 
14.55 órakor. 

 

K.mf. 

 

 

  Sebők Márta sk.          Lukács Józsefné sk. 
  PEB elnök                     MKVB elnök 
 
 
  Belusz László sk.           Borbély Ella sk. 
  PEB tagja            MKVB tagja 
                      jkv.hit.                                                               jkv.hit.                                     


