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A Képviselı-testület 2014. február 12-én,  
reggel 8.00 órakor az 

Egészségház tanácstermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésérıl. 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
13/2014. (II. 12.) ÖH.   Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a  

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 
 
14/2014. (II. 12.) ÖH.   A 12/2014. (II. 05.) önkormányzati 

határozat kiegészítése 
 
15/2014. (II. 12.) ÖH.   Hozzájárulás falugazdászok elhelyezéséhez  
 
16/2014. (II. 12.) ÖH.   Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a  

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 12-én, 
reggel 8.00 órakor, az Egészségház tanácstermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi  
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss 
Irén, Sebık Márta, Apró Ferenc, Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal 
képviselık 
 
Belusz László, Baranyi-Rostás Rodrigó, és Péli Szilveszter képviselık nem jelentek meg az 
ülésen. A Képviselı-testület létszáma 9 fı. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   dr. Balogh László jegyzı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
         
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselı-testületi ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 9 fı képviselı jelen 
van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívóban közzétett napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Homokhátság  Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kap-  Basky András 
     csolatos csatlakozási szándék megerısítése    polgármester 
 
2./ Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Nap- Basky  András 
     közi Otthonos Óvoda és Bölcsıde központi épületének korszerő- polgármester 
     sítéséhez II.  
 
3./ Hozzájárulás Falugazdászok elhelyezéséhez    Basky András 
          polgármester 
 
4./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a Lajosmizsei Városi Basky András 
     Labdarúgó Club részére       polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos csatlakozási 
szándék megerısítése 
Elıadó:   Basky András polgármester 
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Basky András polgármester 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 136/2011. (X. 13.) önkormányzati 
határozatával döntött, hogy a LEADER HACS tagjaként alapítóként kíván részt venni a 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában. Ahhoz, hogy a 2014. 
éves ciklusban a fejlesztésekre Lajosmizse pályázni tudjon, ezért szükséges az, hogy a 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesületben részt kívánunk venni továbbra is. 
Nagyon sok pályázatot tudtunk beadni. Azt javaslom, hogy ezt tovább folytassuk. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı 
Itt lesznek pénzek, amiket mi megkapunk? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Egyéb kérdés van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlıdéséért 
Vidékfejlesztési Egyesületben megmaradjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2014. (II. 12.) ÖH. 
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság 
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Homokhátság 
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesületnél fennálló tagsági viszonyát a továbbiakban is 
fenntartja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, az elıterjesztés 2. melléklete szerinti 
csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos tárgyalások és 
intézkedések megtételére. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. február 12. 

 
 

2./ Napirendi pont 
Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde központi épületének korszerősítéséhez II. 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester 
A pályázatról döntöttünk, hogy benyújtjuk, de konkrét számot kell, hogy beírjunk. Azt kértem 
az árajánlat tevıtıl, hogy nézze meg azt, hogy ha a tetıszigetelés és a villámhárító rendszere 
benne lehet-e. Tehát a pályázat költségvetésének alapjául szolgáló árajánlat bekérése 
megtörtént, az árajánlat várhatóan a rendkívüli ülés idıpontjáig fog beérkezni. 
Azt javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy a pontos számot beírjuk, amikor megérkezik, s a 
lényeg az, hogy a pályázat beadásra kerüljön. Elfogadjuk úgy, hogy a pályázatnak lenne 30 
millió forint a pályázati összege, 7,5 millió a 20 %. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel?  
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Sebık Márta települési képviselı 
Önkormányzat, vagy társulás pályázhat? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Önkormányzat pályázhat. 
Basky András polgármester 
Ezt holnap még nem tudjuk beadni. Az önerı összege 7,5 millió Ft, egy konkrét szám fog 
lenni késıbb, azt majd megírjuk. 
Aki ezt elfogadja, hogy az önerı összege 7,5 millió Ft-nál kisebb lesz, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2014. (II. 12.) ÖH. 
A 12/2014. (II. 05.) önkormányzati 
határozat kiegészítése 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 12/2014. 
(II. 05.) önkormányzati határozat 3.) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az önerı összege 7.499.000 forint.” 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 12. 

 
 
 
3./ Hozzájárulás Falugazdászok elhelyezéséhez 
Elıadó:    Basky András polgármester 
A Járási Hivatalból átkerült az Agrárkamarához a falugazdász. Hétfıtıl Fekete Zsolt lesz a 
falugazdász, most még betanulási idıszaka van, Falvainé Nagy Gabriella tanítja be. A 
falugazdászok a Városháza épületében a földszinti 20. számú (alaprajz szerint) 11,50 m2 alapterülető 
irodában kaptak elhelyezést. A helyiséget, amiben a falugazdász van, a Járási Hivatal bérli 
tılünk. İ a tılünk bérelt dolgokat nem adhatja tovább az Agrárkamarának. Azt kérem, hogy 
járuljunk hozzá ahhoz, hogy a Járási Hivatal tovább adja az Agrárkamarának a helyiséget. 
Sebık Márta települési képviselı 
Hány falugazdászról van szó? 
Basky András polgármester 
Egy falugazdászról van szó, most besegítés van. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Többen jelezték, hogy az a helyiség, amiben a falugazdász van, nem szerencsés, hogy ott 
sokan várakoznak, mert ott van a toalett is, illetve nem tudnak leülni sem a várakozók. Lehet 
ezen változtatni? 
Basky András polgármester 
Most arról van szó, hogy a falugazdásznak legyen lehetısége dolgozni. Késıbb lehet arról is 
beszélni, hogy melyik irodában dolgozzon. Korábban ez a kérdéskör már felvetıdött azzal, 
hogy jó lenne, ha az ügyfélfogadás titkos lenne. Ezt egy külön tárgyalással, Járási Hivatal 
vezetı asszonnyal meg lehetne beszélni, ha sikerül a termek között variálni. 
Arra gondoltunk, hogy Dr. Kerékgyártó Judittal az egyeztetést lefolytatnánk annak érdekében, 
hogy a régi helyre tudnánk tenni a falugazdász kollégát. 
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Kollár László települési képviselı 
Nekem is az a meglátásom, hogy az a hely, ahol a falugazdász irodája van jelenleg, nem 
megfelelı. 
Basky András polgármester 
Ha a falugazdász az ügyfélhívót használja, akkor egyszerőbb a behívás. 
Orbán Antal települési képviselı 
Amikor a területalapú támogatás igénylése van, akkor mindig korábban jönnek az ügyfelek, s 
akkor még nincs az ügyfélhívó bekapcsolva. 
Basky András polgármester 
Azt én nem tartom jó dolognak, hogy az ügyfélhívó rendszer bekapcsolva maradjon. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı 
Az a probléma, hogy sorszám nélkül nem tudják eldönteni a sorrendet. Ugyanez van az 
Egészségház laborjában is. Ez a sorszámos megoldás bevált részünkrıl. 
Basky András polgármester 
Ez ügyben mi már többször futottunk neki ennek a kérdéskörnek. A járás dönti el, hogy kit 
hova tesz. Jelenleg most szabadulhat fel helyiség, mert 1 fıvel csökkent a gyámhivatal 
létszáma, s nem vettek fel helyette senkit, és lehet szabad hely. 
Egyéb kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki hozzájárul ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2014. január 1. napjától 
átadja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara használatába a 
Lajosmizse belterület 1/1 hrsz-ú ingatlan földszinti 20. számú irodahelyiséget, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2014. (II. 12.) ÖH. 
Hozzájárulás falugazdászok elhelyezéséhez  
 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 2014. január 1. napjától átadja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara használatába a Lajosmizse belterület 1/1 hrsz-ú ingatlan földszinti 20. számú 
irodahelyiséget.  
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a határozat-kivonat egy példányának megküldésével tájékoztassa a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. február 12. 

 
 

4./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 
részére 
Elıadó:   Basky András polgármester 
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Basky András polgármester 
A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Clubnak van egy pályázata, s TAO-s pénzbıl a világítást 
meg tudnák csinálni. A pályázat 10 millió forintos pályázati lehetıséget jelent. Ahhoz, hogy 
ezt a beruházást meg tudják csinálni, szükség van az Önkormányzat hozzájárulásához. İk ezt 
a pályázatot szeretnék benyújtani, az önerıt is hozzáteszik és megvalósítják a pálya kedvezı 
megvilágítását és a tetıtérben levı új öltözıknek a kialakítását, ha a pályázatuk nyer. 
Az Önkormányzat támogatja, de pénzügyi fedezetet nem tud hozzá nyújtani. 
Kérdezem, hogy a Képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban van-e kérdése? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2014. (II. 12.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a  
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 

 Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. 
szám alatti, 841/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy az elıterjesztés 
mellékletében szereplı „Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat” tartalmát megismerte, jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, azzal a kikötéssel, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósítása nem jelenthet pénzügyi terhet Lajosmizse Város Önkormányzata részére. 

 
Határid ı: 2014. február 12. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
Basky András polgármester 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelenteni valója. 
Amennyiben nincs, én tájékoztatni szeretném a Képviselı-testületet, hogy a tőzvédelmi 
bejárás megtörtént a kollégiumban. Nem járulnak hozzá, hogy alsó tagozatos gyermekek 
bekerüljenek a II. emeletre, csak felsı tagozatosok. Az alsó tagozatos gyermekek 
mozgásukban korlátozottnak tekintendık. Várjuk a végsı információkat és ennek tükrében 
tudunk dönteni. 
A másik dolog, amirıl szeretnék tájékoztatást adni, hogy a 2000 fı feletti települések az idei 
évben nem kapnak még támogatást az 50 milliárd forintból. 
Arra vonatkozóan, hogy mennyi összegre lennénk esélyesek, nem tudok választ adni. Arról 
van információm, hogy négy év alatt 400 eFt az a legtöbb összeg, amit kaphat egy település. 
 
9.00 órakor indulunk tó megtekintésre, mivel az Iskola-tó további rendezése elıttünk áll. 
Útirányunk Horgász tó Lajosmizse, Lakitelek, Tiszakécske tavainak a megtekintése. 
 
Kérdezem képviselı társaimat, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai rendkívüli ülésünket ezennel 
berekesztem 8.40 órakor. 

K.mf. 
 
 Basky András sk.      dr. Balogh László sk. 
 polgármester                             jegyzı 


