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LMKOH/685/13/2015. 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2015. szeptember 24. 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 21/2012. (VI. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
109/2015. (IX.24.) ÖH. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-

javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 3. 
számú módosításának elfogadása 

110/2015. (IX.24.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 
tevékenységérıl 

111/2015. (IX.24.) ÖH. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló 
beszámoló elfogadása 

112/2015. (IX.24.) ÖH. Rendezési tervi vélemények elfogadása 
113/2015. (IX.24.) ÖH. Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 
114/2015. (IX.24.) ÖH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
115/2015. (IX.24.) ÖH. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 

2015. december 31. napját követı - ellátásának 
felülvizsgálata 

116/2015. (IX.24.) ÖH.  Hajléktalan személyek nappali ellátása 
117/2015. (IX.24.) ÖH. A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 

helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 

118/2015. (IX.24.) ÖH. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  

119/2015. (IX.24.) ÖH. A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás 
beruházáshoz kapcsolódó többletköltség biztosítása 

120/2015. (IX.24.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
vagyonmérlegének felülvizsgálatával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

121/2015. (VI. 25.) ÖH. Felhatalmazás a belvízvédelmi rendszer fejlesztésével 
kapcsolatos pályázat lezárásához 

122/2015. (VI. 25.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év 
gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl 

123/2015. (VI. 25.) ÖH. Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

124/2015. (VI. 25.) ÖH. Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásához 
125/2015. (VI. 25.) ÖH. Zárt ülés határozata 
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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: A Képviselı-testület 2015. szeptember 24-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz 
László, Keresztes Ferenc, Sebık Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Péli Szilveszter, Sápi Tibor és 
Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.  
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
 
Egyéb meghívottak:    
      Rimóczi Erika irodavezetı 

Szilágyi Ödön irodavezetı  
dr. Tóth Andrea irodavezetı 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 

   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   Horváth Sándor pályázati referens 
   Dodonka Csaba pályázati referens 
   Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
   Kocsis Györgyné óvodavezetı 
   Guti Istvánné Mőv. Ház. Ig. 
   Tengölics Judit IGSZ vezetı 
   Kovács István, ırsparancsnok  
   Kerti István, kapitányságvezetı 
   Nyilas Gábor 
   Dr. Dénes Zsolt 
   Dénes Viola 
   Bagaméri László 
   Sápi Zsomborné 

  
Jegyzıkönyvvezetı:    Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai 
Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselı 
jelen van. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy késni fog. A meghívóban 19 napirendi 
pont szerepel. Kettı napirendi pont felvételét javaslom, az egyik a „Szándéknyilatkozat szociális 
szövetkezet létrehozásához” címő napirendi pont, a másik egy zárt üléses napirendi pont. Kaptunk 
egy megkeresést arra vonatkozóan, hogy értékteremtı közmunka tekintetében szociálisszövetkezet 
létrehozására nyílna lehetıség, de erre vonatkozóan most csak egy szándéknyilatkozatot adnánk. 
Jelenleg kevés információ áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatosan. Az erre vonatkozó anyagot a 
mai nap folyamán kiküldtük a Képviselı-testület tagjainak, az alapinformációkat az 
elıterjesztésben elmondom. Ez lenne a 19. napirendi pont, a 20. az interpelláció. Elismerı oklevél 
adományozása címő napirendi pontot zárt ülés keretén belül kell tárgyalnunk. Rendırkapitány 
úrnak van egy javaslata kitüntetésre, amit szeretném, ha támogatnánk. Tegnap a Bizottság ülésén 
támogattuk, ma már a kész elıterjesztés van elıttünk. Vendégeinkre tekintettel a napirendi pontok 
tárgyalási sorrendje módosulni fog. 
Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat, az általam elmondott változtatással, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pont:                           Elıterjesztı 

  
  

1. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Basky András  
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

4. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

Basky András  
polgármester 

5. Rendezési tervi vélemények elfogadása Basky András  
polgármester 

6. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása  Basky András  
polgármester 

7. Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Basky András  
polgármester 

8. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok- 2015. december 31. napját 
követı- ellátásának felülvizsgálata 

Basky András  
polgármester 

9. Hajléktalan személyek nappali ellátása Basky András  
polgármester 

10. A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Basky András  
polgármester 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Basky András  
polgármester 

12. A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség biztosítása 

Basky András  
polgármester 

13. Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Basky András  
polgármester 

14. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Basky András  
polgármester 

15. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl Basky András  
polgármester 

16. Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Basky András  
polgármester 

17. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl  

Basky András  
polgármester 

18. Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 

Basky András  
polgármester 

19. Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásához Basky András  
polgármester 

20. Interpelláció  
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Basky András polgármester: Ezen bevezetı után térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1.) Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A kolleganık kiosztottak egy anyagot, amely a legutolsó verzió, 
aszerint, ahogy a Bizottságok tárgyalták és a javaslatot tették. Két fontos módosítás lenne a 
rendeletben. Az egyik annak az összeghatárnak a módosítása, amely alatt a pályázót szociálisan 
rászorultnak kell tekinteni. Ez az összeghatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 80%-a jelenleg. A rendeletmódosítással 35.000 Ft-os összeghatárra lenne felemelve. 
Illetve benne van a rendeletben, hogy elınyt élvez a pályázat elbírásánál az a személy, aki nem 
részesül kollégiumi ellátásban. Ezt a pontot kihúznánk. Voltak olyan megfogalmazások, amelyek 
nem voltak teljesen egyértelmőek, ilyen a „valamilyen betegségben szenved”, ezt most 
pontosítanánk. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta már ezt a napirendi pontot, ott született az a 
javaslat, ami a 35.000 Ft-os összeghatárra vonatkozik. A késıbbiekben még tárgyalni fogjuk ezt a 
napirendi pontot, ahol döntünk arról, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, ezzel lehetıséget adva a lajosmizsei diákoknak, hogy 
benyújtsák pályázatukat. 
 
14:10 órakor megérkezett Adonyi Lajos alpolgármester úr megérkezett, így az ülés 12 fıvel 
továbbra is határozatképes. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Rendelet-tervezet 

                                                                                                                                                                                                                   
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…..) Önkormányzati 

rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
„ (2) A pályázati kiírásokat az Önkormányzat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) épületében lévı hirdetıtáblán és az Önkormányzat honlapján teszi közzé.” 
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2. § 

 
(1)  A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„ (2) A pályázati kiírás alapján összeállított pályázati dokumentációt a Jegyzıi Irodában a 
pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidıig lehet beadni.”  
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„ (1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában, közös háztartásában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a 35.000 Ft-ot.”  
 
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
[A pályázat elbírálása során elınyt élvez az a pályázó, aki:] 
„e) valamilyen tartós, vagy krónikus betegségben, maradandó egészségkárosodásban szenved, 
vagy a családban, közös háztartásban folyamatos ellátást igénylı beteg, vagy rokkant van,” 
 
(3) A Rendelet 5. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:  
  
„ (3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának igazolására szolgáló 
dokumentumokat, nyilatkozatokat a pályázat mellékleteként kell beadni.” 
 

4. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet:  
1. 4. § (1) bekezdése 
2. 5. § (2) bekezdés g) pontja 
3. 6. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
 

Basky András       dr. Balogh László  
 polgármester  jegyzı  

    
     

A rendelet kihirdetésének napja:         
 dr. Balogh László    

          jegyzı 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Néhány fontos módosítás lenne a rendeletben. ezek közül az egyik 
fontos módosítás az lenne, hogy az elismerı oklevél adományozásának esetében nyílt szavazási 
módszert alkalmaznánk. A kitüntetı cím és a szakmai kitüntetı díjak adományozásakor a 
kitüntettek Lajosmizse Város címerét ábrázoló viaszpecséttel ellátott oklevelet kapnak. Az elmúlt 
évek során sok probléma volt a viaszpecsétek elıállításával, a jó minıségő viasz beszerzése egyre 
nehezebb. A viaszpecsétek törékenyek, szállításkor könnyen sérülnek. Javaslom az okleveleken, 
kitüntetéseken a szárazbélyegzı használatát. Az elismerı oklevél korlátlan számban adható. 
Javaslom ezen kívül, hogy a kitüntetı címre javaslatot, csak a Képviselı-testület tagjai és 
Bizottságainak tagjai tehessenek. Viszont a szakmai kitüntetésekre, valamint az elismerı oklevél 
adományozására szélesebb kör tehessen javaslatot. Ezek a változtatások. Ha a rendeletet 
elfogadjuk, szünetet tartunk és kihirdetjük, mert ma lenne egy kitüntetési javaslatunk és ezt már 
nyílt szavazással zárt ülésen szavaznánk meg. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 
módosítását. 
 
Aki elfogadja a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2015. (…. .) önkormányzati rendelete 

 a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a 
következı (5) bekezdéssel egészül ki:   
 
„ (5) Az elismerı oklevelet az odaítélést követıen Lajosmizse Város Polgármestere ünnepélyes 
keretek között adja át. ” 

2. § 
 
(1)  A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„ (4) Az elismerı oklevél korlátlan számban adományozható, az adományozásról a Képviselı-
testület dönt.”  
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3. § 
 
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(1) A kitüntetı cím adományozására a Képviselı-testület tagjai, továbbá a Képviselı-testület 
bizottságainak tagjai tehetnek javaslatot.” 
 
(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(2) A szakmai kitüntetı díjak, és az elismerı oklevelek adományozása tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározottakon túl javaslattal élhetnek az adott tevékenységet folytató 
intézmények vezetıi, valamint az érdekképviseleti, illetve szakmai szervezetek is.”   
 
(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
  
„ (3) A kitüntetı címre, és a szakmai kitüntetı díjakra vonatkozó javaslatot minden év március 31. 
napjáig kell Lajosmizse Város Jegyzıjéhez eljuttatni. Az elismerı oklevél adományozására 
vonatkozó javaslat Lajosmizse Város Jegyzıjéhez bármikor benyújtható.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(2) A szakmai kitüntetı díjakra beérkezett javaslatokat, és az elismerı oklevélre vonatkozó 
javaslatokat a Képviselı-testület bizottságai Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletében meghatározottak szerint tárgyalják.” 
 
(2) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
  
 „ (4) A bizottságok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint véleményezik a szakmai 
kitüntetı díjra, és az elismerı oklevélre beérkezett javaslatokat. A bizottságok véleménye nem 
köti a Képviselı-testületet a döntéshozatalkor.” 
 
(3) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
  
„(5) A kitüntetı cím és a szakmai kitüntetı díjak tekintetében a bizottságok véleményeiket minden 
év május 1. napjáig juttatják el a polgármesterhez.” 
 

5. § 
 
(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„ (1) A kitüntetı cím és a szakmai kitüntetı díjak adományozásáról a Képviselı-testület minden 
év június 30. napjáig titkos szavazással dönt.”  
 
(2) A Rendelet 14. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) Az elismerı oklevél adományozásáról a Képviselı-testület a javaslat benyújtását követı 
ülésen nyílt szavazással dönt.” 
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6. § 
 
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „viaszpecséttel” szövegrész helyébe a „szárazpecséttel” 
szöveg lép.  
 
(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „címerével” szövegrész helyébe a „Város címerét 
ábrázoló szárazpecséttel” szöveg lép.  
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
Basky András          dr. Balogh László  
 polgármester         jegyzı  
    
   
A rendelet kihirdetésének napja:  
        dr. Balogh László    
                                  jegyzı 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Három olyan dolog van, ami miatt a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot módosítanunk kell. Az egyik a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményezési 
jogkörének bıvítése az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
elıterjesztések véleményezését, a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a lefolytatásra 
kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztések véleményezését és a várost érintı 
területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztések véleményezését illetıen.  
A másik pontban a Képviselı-testület az Önkormányzati Bizottság hatáskörébe utalja az elismerı 
oklevelek adományozására beérkezett javaslatok véleményezését. A harmadik módosítás: minden 
évben döntenünk kell a köznevelésrıl szóló törtvény értelmében a felvételi körzethatárok 
megállapításáról, amelyet meg kell küldeni a kormányhivatalnak is, hogy Lajosmizse tekintetében 
ez hogyan alakul. Ezt minden évben el kell készíteni, én ezt nem hoznám a Képviselı-testület elé, 
átutalnánk a polgármester hatáskörébe.  
Két határozat-tervezetet terjesztettünk a Képviselı-testület elé. Az elsıben az van, hogy a 
polgármester hatáskörébe kerül, a másodikban az, hogy marad a Képviselı-testületnél. Az 
Önkormányzati Bizottság az egyes határozat-tervezetet támogatta, tehát a polgármester 
hatásköréhez tartozna a felvételi körzetek megállapítása.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet az elıterjesztés 1. melléklet szerinti módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2015. (…) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet ) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon 
hatályát veszti.   
 
 
Basky András        dr. Balogh László 
polgármester         jegyzı 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 
 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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1. melléklet a  …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 1.1. pontja az 
alábbi x) és y) ponttal egészül ki: 
 
[ A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
 1. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
1. Véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
„x) a várost érintı területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, 
y) az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
elıterjesztéseket, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a lefolytatásra 
kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztéseket.” 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 2.1. pontja az 
alábbi s) ponttal egészül ki: 

[A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
2. Önkormányzati Bizottság 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
 
„s) az elismerı oklevéllel kapcsolatos elıterjesztéseket.” 
 

2. melléklet a  …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 26) ponttal 
egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„26. Kialakítja az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges, kormányhivatal 
részére benyújtandó önkormányzati véleményt.”  
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4./ Napirendi pont 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 
 
Basky András polgármester: A Társulási megállapodás módosításai technikai jellegőek, egy-egy 
szavas változtatásokról van szó. Ami érdemleges változás, azt az elıterjesztésben ki is emeltük. 
Kérdésként merült fel, hogy az ellátásért felelıs személy lehet-e önkormányzati társulás. A 
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája, a Nemzetgazdasági és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumtól kapott szakvélemények szerint kizárólag az állam vagy települési 
önkormányzat lehet az ellátásért felelıs. Törvény kimondja, hogy társulás tulajdonában nem lehet 
víziközmő vagyon. A létrejött víziközmő vagyont a Társulás térítésmentesen az ellátásért felelıs 
tagönkormányzatoknak adja át. A Pénzügyi Ellenırzési Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta a határozat-tervezetet. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításával kapcsolatos határozat-tervezetet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
 
109/2015. (IX.24.) ÖH. 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
elıterjesztés mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza Basky András polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
 
5./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 15. napirendi pontot tárgyaljuk. Ünnepélyes kereteket veszünk 
fel. Egy évben kétszer az Értéktár Bizottság beszámol arról, hogy az elmúlt évben milyen 
tevékenységeket folytatott. Ilyenkor, akik újonnan felvételre kerültek az Értéktárba, azok 
megkapják az elismerı oklevelet a testületi ülés keretein belül. A legutóbbi Értéktár Bizottsági 
ülésen két értéket vettünk föl. Az egyik Széll Ilona festıi munkássága, akit nagy szeretettel 
köszöntünk körünkben. İt Varga Mária javasolta és a kulturális örökség kategóriába vettük fel. A 
Bizottság az ı munkásságát települési értékként nyilvántartásba vette. A másik pedig a N-18 
Postagalamb Sportegyesület Lajosmizse sporttevékenység területén végzett tevékenységének 
elismerése. Sólyom János volt az elıterjesztı, és a Bizottság sport kategóriában ezt a 
tevékenységet is elismerte és települési értékké minısítette.  
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Hajdrik Gabriella jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a Települési 
Értéktár Bizottság munkájában. Helyette új személyt kellene választanunk. Bizottsági ülésen 
felvetıdött Sólyom János neve, akivel én beszéltem és elfogadta a felkérést, illetve hozzájárult 
ahhoz is, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk személyének a megválasztását. Mielıtt ünnepélyes keretek 
között átadnánk az elismerı oklevelet, még egy információt szeretnék elmondani. Lajosmizse 
folyamatosan küldi a megyének, hogy miket szeretnénk a Megyei Értéktárba is felvenni. 
Szombaton 11 órakor lesz Kecskeméten az az ünnepség, ahol a Megyei Értéktárba felvettek 
tevékenységének elismeréseként oklevelet adnak át. Elmondanám, kik azok, akik a Megyei 
Értéktárba felvételre kerültek: Benke László gasztronómiai munkássága, Geréby Kúria Hotel és 
Lovasudvar, Kiss Zoltán cukrászmester tevékenysége, Ortan Patrik szíjgyártó és nyeregkészítı, 
Polyák Imre sportolói életmőve, Pusztatemplom romjai, Rimóczi László grillázs termékei, Római 
Katolikus Templom és a Tanyacsárda. Mielıtt az oklevelek átadására kerülne a sor, szavazásra 
bocsátom a Települési Értéktár beszámolójának elfogadását, valamint az Értéktár Bizottság 
tagjainak sorába Sólyom Jánost felvételét. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.   
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2015. (IX.24.)ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl szóló beszámolót. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottság tagjának: Sólyom Jánost javasolja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Hajdrik Gabriella 
Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottsági tagságát megszünteti.  

   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
Basky András polgármester: Most az oklevelek átadására kerülne sor.  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Elıször Ilonával 
kezdenénk.  
 
Széll Ilona festıi munkássága. A javaslatot Varga Mária nyújtotta be. Ilona budapesti születéső, 
iskoláit is ott végezte képzı-és iparmővészeti szakon, majd utána a Képzımővészeti Fıiskolán 
tanult. Tanulmányait Svájcban folytatta reklámgrafikai szakon, és 30 évig dolgozott ebben a 
szakmában. Közben tovább képezte magát egy kiváló restaurátornál, ahol a reneszánsz olajfestés 
technikáit sajátította el. Az olajportrék festése mellett elindult az akvarell festés irányába, mely 
technikát máig is alkalmazza. Vallomása szerint ez volt a legnehezebb technika, mert itt nem lehet 
egy ecsetnyomást sem utólag javítani. Svájcban több mint 60 önálló és csoportos kiállításon 
mutatta meg alkotásait. Több mint 800 kép megalkotása után érezte úgy, hogy megtanulta a 
festészet fortélyait. Ezután kezdett el átváltani a tájképekrıl az absztrakt akvarellekre.  Privát 
csoportokat kezdett oktatni, majd 1992-ben házat vásárolt Lajosmizsén és nyaranként 
turistacsoportokat tanított festeni a Geréby Kúriában.  
1999-ben végleg hazaköltözött Magyarországra, és letelepedett Lajosmizsén. 100-150 új 
akvarellje született itt, melyeket a helyben rendezett kiállításokon be is mutatott. Az utóbbi 
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idıkben akvarell-miniatőröket alkot. Kırös Sára, grafikus-és zománcmővész szakmai ajánlásában 
így nyilatkozott Széll Ilona festıi munkásságáról: „Munkái bizsergetı érzését a mai napig érzem, 
a bennük lévı lendület és az általuk közvetített érzelemvilág teljesen lenyőgözött. Ebben az 
alkotásban nincsenek véletlenek. Minden szín, vonás, forma és azok sorrendje elıre és komoly 
gyakorlatot feltételezve átgondolt, és eldöntött. Ecsetkezelésével, lendületes egyéniségét tükrözve 
irányítja a kép mondandójára a nézıi tekintetet.” Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és 
Könyvtára 2015. október 6-30. között kiállítást szervez Széll Ilona munkáiból „Képek a fiókból – 
amit még nem láttatok” címmel. 
 
Az oklevelet átveszi Széll Ilona 
 
Polgármester úr átadja az oklevelet. 
 
Széll Ilona: Köszönöm a megtiszteltetést. 
 
Basky András polgármester: Október 6-án 17 órakor a Mővelıdési Házban Ilona kiállítását 
tekinthetjük meg. Mindenkit nagy szeretettel várnak. 
 
Széll Ilona: Nagyon szeretném, ha mindenki eljönne, mert rengeteg olyan képet fogok ott 
kiállítani, amelyet nem látott még senki Lajosmizsén. Szeretettel várok mindenkit. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: Lajosmizse N-18 Postagalamb Egyesület postagalambsport 
tevékenysége. A javaslatot Sólyom János nyújtotta be. 
 
Az Egyesület 1966 szeptemberében alakult meg Lajosmizsén Kiss József, Jeskó Sándor és Szirmai 
József által. Az elsı győlésen már tíznél többen léptek be az egyesületbe. Rövid idın belül 
megkezdték a galambok versenyeztetését. Eleinte vonaton, faládákban történt a galambok 
szállítása a verseny helyszínére a hajnalban induló járatokkal. Az tagok mindenben segítették 
egymást, tapasztalatot cseréletek és a galambászattal rejtelmeit folyamatosan tanulták. Az 
egyesület egyik húzóerejét jelentı személy Godó Lajos mérnök volt, aki nagy lelkesedéssel 
kapcsolódott be a galambászok munkájába. A társaság akkori tagjai elmentek Anker Alfonz tanító 
mesterükhöz, akinek a segítségével vásároltak az eredeti törzsekbıl galambokat. Ezek után léptek 
be a Dél-Duna Tagszövetségbe, valamint az Országos Postagalamb Szövetségbe. Ezekben a 
dolgokban a zászlóvivı Godó Lajos elnök volt. Szabó Péter, aki 15 éve elnöke az Egyesületnek 
mindent megtett, hogy mindenki jól érezze magát és a versenyeken eredményesen szerepeljenek. 
Precíz, pontos munkájukkal jelentıs eredményeket értek el. Kisebb távokon kezdtek, mint például 
Dabas, majd Budapestig is eljutottak. A hosszabb távú versenyek közül emlékezetes volt a 
Rostock Nemzetközi verseny, amelyen 9. helyezést értek el, de említhetnénk Berlint, Gorzovot és 
Teplicet is. 2015. január 15-18 között Magyarországon került megrendezésre a XXXIV. 
Postagalamb Olimpia. Ezen a versenyen jól szerepelt Bagaméri László, akinek az eddigi 
postagalamb sportért kifejtett munkáját a Magyar Postagalamb Szövetség Arany Diplomával 
ismerte el. A Lajosmizse N-18 egyesület jelenleg 16-18 fıvel mőködik, versenyzésünk 1966 óta 
töretlen.  Az oklevelet átveszi Bagaméri László, az egyesület alelnöke. 
 
Bagaméri László: Köszönöm az egyesület nevében.  
 
Basky András polgármester: Közben a kitüntetési rendeletet kihirdetjük.  Szívbıl gratulálok a 
kitüntetetteknek, az elismerı oklevélben részesülteknek. Azt szeretném, ha minden alkalommal, 
amikor az Értéktár Bizottság munkájáról a beszámolót elkészítjük, szeretnénk olyan értékeket 
felmutatni Lajosmizsén, amelyeket felvennénk a Települési Értéktárba. Ha valaki tud olyan 
értéket, az kérem tegye meg, hogy javaslatát Települési Értéktár Bizottság részére eljuttatja. 
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6./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Elıre vesszük a 14. számú elıterjesztést, amely beszámoló 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl. Tisztelettel köszöntöm Kovács István 
rendır alezredes urat és Kerti István rendır alezredes urat, akik a beszámolót készítették el. 
Tegnap a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, ott is elhangzottak 
kérdések, úgy gondolom ez ma sem lesz másképp. Az összehasonlítási alapot az elızı évi 
statisztikák adnak.  Nem biztos, hogy a statisztikai számok, amelyek befolyásolják a lakosság 
közbiztonság érzését, hanem személyes tapasztalatok. Azt gondolom, hogy ebbıl a beszámolóból 
is érzékelhetı, hogy a lajosmizsei rendırs munkája eredményes.  
Kérdezem az alezredes urakat, hogy van-e valamelyiküknek szóbeli kiegészítése.  
 
Kerti István r. alezredes, rendırségi tanácsos, kapitányságvezetı: Szeretettel köszöntöm a 
polgármester urat, képviselı asszonyokat, urakat és a tisztelt meghívottakat. Szeretnénk 
bemutatkozni, Kerti István vagyok a Kecskeméti Rendırkapitányság vezetıje. Mindig meg 
vagyok hatódva, amikor számot kell adni egy elmúlt év tevékenységérıl. Polgármester úr a 
szívembıl beszélt. Nem szeretem azt, ha mi ítéljük meg a saját munkánkat, én azt szeretem, ha az 
Önök közérzete javul, Önök mondják azt, hogy elégedettek a munkánkkal. Szeretném 
megköszönni az Önkormányzat segítségét, támogatását, amellyel a munkánkat segítették. Mind 
pénzügyi, mind erkölcsi támogatásukat köszönjük. Bízom abban, hogy beszámolónk elfogadását 
megszavazzák és a továbbiakban is támogatják a munkánkat. Kovács István gyakorlatilag egy 
személyként felelıs Lajosmizse rend-és közbiztonságáért. Bízom abban, hogy elkövetkezı évek 
munkája is olyan eredményeket produkálnak, amelyek az Önök megelégedésére szolgálnak. 
Amennyiben van kérdésük nagyon szívesen választ adunk alezredes úrral.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Akinek kérdése van a rendırségi beszámolóval 
kapcsolatosan kérem, tegye fel. 
 
Adonyi Lajos alpolgármester: Egy aktuális kérdést szeretnék parancsnok úrnak feltenni. A 
migránsokkal kapcsolatos. Lajosmizsén bárminemő olyan körülmény, helyzet, veszély merült-e 
fel, amitıl a lajosmizsei lakosoknak tartani kell? Vagy elkerülik a településünket? 
 
Kovács István r. alezredes, ırsparancsnok: Köszöntöm Önöket én is. A migránsokkal 
kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy Lajosmizse belterületén mindezidáig 20-25 migránssal 
találkoztunk. A migránsok jelenléte az autópálya mellett volt jelentıs. Az utóbbi egy hétben talán 
nem találkoztunk annyi migránssal, mint elıtte. A Kecskeméti Rendırkapitányság rendırei itt 
teljesítettek szolgálatot.  
  
Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm. 
 
Sebık Márta képviselı: Köszönöm a szót. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a rendırségi 
beszámolót tárgyalta. A statisztikai adatokból megállapítható, hogy csökkent a bőncselekmények 
száma. Nagyobb a rendırségi jelenlét. Több visszajelzést kaptam, hogy éjszaka és a tanyákon is 
egyre többször jelen vannak a rendırség munkatársai. Ez nagyobb biztonságérzetet eredményez. 
Szeretném megköszönni a rendırség munkáját. Reméljük, hogy a továbbiakban is eredményesen 
tud az Önkormányzat és a Rendırség együttmőködni. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Van valakinek kérdése még a rendırségi beszámolóval 
kapcsolatosan.  
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Péli Szilveszter képviselı: A járdán kerékpározás idınként életveszélyes. Ha jelezzük a 
kerékpárosoknak, hogy nem a közlekedési szabályoknak megfelelıen közlekednek, nekik áll 
fentebb. Ez fıleg a központban jellemzı. Esetleg a rendırség nem tudna ráhatással lenni a 
kerékpárral közlekedıkre?  
 
Kerti István r. alezredes, rendırségi tanácsos, kapitányságvezetı: Elnézést kérek, hogy így 
magamhoz ragadom a szót, de a kerékpáros közlekedés az egyik heppem. Figyelmeztetni kell a 
kerékpárost a közlekedési szabályok betartására, amennyiben ez nem elég szankciókkal kell 
élnünk. Azt tapasztaljuk, hogy elfelejtik a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak. Közös 
összefogásra van szükségünk.   
 
Kovács István r. alezredes, ırsparancsnok: Igyekszünk a kerékpárosokat nagyobb figyelemmel 
kísérni.  
 
Basky András polgármester: Kerti úrhoz szeretném a kérdésemet intézni. Tavasz folyamán 
beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha a lajosmizsei rendırırs létszámát növelhetnénk. Lajosmizse 
frekventált helyen fekszik, nagy külterülettel, az autópálya mellett. Nagyon feszített tempóban kell 
a rendırırsnek dolgozni. Van-e erre mód és lehetıség? Mikor számíthatunk erre?  
  
Kerti István r. alezredes, rendırségi tanácsos, kapitányságvezetı: A rendırség létszáma adott. 
Az Országos Rendırfıkapitányság állapítja meg egy-egy rendırkapitányságnak a létszámát. Saját 
erıbıl próbáljuk megoldani a rendırırs létszámának emelését. Kecskemétrıl szoktunk 
kiirányítani rendıröket. Az ORFK azzal próbálja biztosítani a nagyobb rendıri jelenlétet, hogy a 
szolgálaton kívüli rendırök számára túlmunka kifizetését engedélyezi. Bízom abban, hogy elıbb 
vagy utóbb a pozitív választ fogunk kapni a létszámemelési javaslatunkra vonatkozóan.  
Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? 
 
Orbán Antal képviselı: Kecskemét felé haladva a jobb oldali kamionparkolóban mindig 
megsértik a közlekedés szabályokat, ez balesetveszélyes. Nagyobb figyelmet igényelnének, 
büntetni kellene ıket. Több éves problémáról van szó, várhatunk-e változást? 
 
Kerti István r. alezredes, rendırségi tanácsos, kapitányságvezetı: Úgy gondolom, hogy ez 
meghaladja Kovács István hatáskörét. Továbbítani fogom ezt a problémát. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Az Önkormányzat Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének több olyan közszolgáltatási feladata van, amelyhez a rendırség segítségét kéri, 
helyszínre kiszállás vagy közös járırözéshez. Ezúttal szeretném megköszönni az azonnali 
segítségnyújtást. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Fekete Zsolt képviselı: Én is tapasztaltam, hogy a tanyavilágban sokat a járıröznek. Viszont a 
vendégmunkások szörnyen, életveszélyesen közlekednek, szeretném az ı ellenırzésüket is kérni.  
 
Kovács István r. alezredes, ırsparancsnok: Kapitány úr ígéretet tett, hogy a közlekedési osztály 
járıreit többször fogja kiirányítani Lajosmizsére. Ha van vezetıi engedélye a vendégmunkásnak, 
mi nem tudjuk ellenırizni, hogy hogyan szerezte, csak azt, hogy érvényes-e, azt hogy hogyan 
közlekedik, csak szankcionálni tudjuk.  
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Basky András polgármester: Köszönöm a rendırségi beszámolót. Mindig vannak idıszakok, 
amikor a helyzet javul. A lakosság a saját bırén érzi, hogy a közbiztonság milyen, az hogy milyen 
híreket hall a településrıl az is befolyásolja. Egyre kevesebb a negatív hír. A lakosságnak is nagy 
szerepe van a közbiztonság javulásában. Kérem, jelezzék a továbbiakban is azon a számon, 
amelyet már többször is publikáltunk, hogy ha olyat tapasztalnak, amely törvénybe ütközik. 
Köszönjük a beszámolót, köszönjük a munkájukat. Lesz egy napirendi pontunk, amelyet zárt ülés 
keretein belül tárgyalunk, egy kitüntetési javaslatról, elismerı oklevél adományozásáról lesz szó. 
Ezzel is el tudjuk ismerni a rendırség munkáját, amit több évtizede végez Lajosmizsén.  
  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadását kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2015. (IX.24.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
7./ Napirendi pont 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van még kettı napirendi pontunk, amelyhez vendégek érkeztek. 
Az egyik az 5. napirendi pont, melyet most tárgyalnánk. A rendezési tervnek folyamatban van a 
módosítása. Beérkezett kettı lakossági észrevétel is. Az egyik Nyilas Gábor, tervezı úr 
véleménye. A Nuspl Hungária Kft. telephelyén lévı csarnoképület fennmaradási engedélyét kéri. 
A másik az Attila utca mentén lévı volt nyomdaterület eddig ipari övezet volt, a belvárosban nem 
kívánatos ipari övezet, a rendezési tervben módosítani kell. A rendezési tervben azt javasoljuk, 
hogy a Gomépes házak belmagasságát engedélyezzük a belvárosban lévı épületek tekintetében. A 
Mezıgazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a napirendi 
pontot. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja rendezési tervi vélemények   
elfogadását kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2015. (IX.24.)ÖH. 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.) 39. § (2) bekezdés szerint a településrendezési eszközök 33/2014. (III.20.) 
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ÖH., 48/2014.(IV.29.) ÖH., 84/2014.(VIII.14.) ÖH. döntésekkel  indított módosítása 
véleményezésének ismeretében a következı döntést hozza: 
 
1.)  A beérkezett véleményeket az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
2.) A képviselı-testület felkéri a Polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti államigazgatási 

szervi tájékoztatást követıen az Eljr. 40. § szerinti záró szakvélemény megkérésére és azt 
követıen a jóváhagyás elıterjesztésére. 

   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
8./ Napirendi pont 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 7. napirendi pontot tárgyalnánk. Néhány hónappal ezelıtt 
tárgyaltuk, hogy a Fogsordoktor Bt., illetve Dr. Szabó Izabella praxisjogát eladná. Vételi 
szándékot Dénes doktor jelentett be. Az elmúlt hónapokban a Fogsordoktor Bt. keretein belül 
tevékenykedett.  Tevékenységérıl pozitív visszajelzések érkeztek, ezért újra tárgyaljuk, hogy ezt a 
praxisjogot megvásárolhassa, ı legyen ennek a körzetnek a fogorvosa. Az Önkormányzati 
Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolta.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja a határozat-tervezetet, 
miszerint Dr. Dénes Zsolt megvásárolhatja Dr. Szabó Izabella praxisjogát, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
Basky András polgármester: Kívánjuk azt, ahogyan eddig is megelégedéssel voltak a 
lajosmizsei lakosok az ön munkájával, maradjon így, amíg a praxist üzemelteti.  
 
Dr. Dénes Zsolt fogorvos: Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelı bizalmat. 
 
Basky András polgármester: Mi is köszönjük szépen.  
 

113/2015. (IX.24.)ÖH. 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy dr. Szabó 

Izabella Laura Lajosmizse 2. sz. fogorvosi körzetében a területi ellátási joggal és 
kötelezettséggel járó fogorvosi praxisjogot el kívánja elidegeníti.   

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó Izabella 

Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) Lajosmizse 2. sz. 
fogorvosi praxis mőködtetésére feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. Az ehhez szükséges 
feladat-ellátási elıszerzıdés megkötésének az a feltétele, hogy a Fogsordoktor Bt. írásban 
nyilatkozik és vállalja, hogy a fennálló feladat-ellátási szerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetéséhez feltétel nélkül hozzájárul az azt megelızı nappal, amellyel Dr. Dénes Zsolt 
a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek megszerzését igazolja a polgármester felé, és 
vele a feladat-ellátási szerzıdés megköthetı.  



 18

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Fogsordoktor Bt. (székhely: 1202 Budapest, Baross utca 45. 5/21., cégjegyzékszám: 
Cg. 03-06-115927) 2.) pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatának benyújtásakor a 
Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis mőködtetésére irányuló feladat-ellátási elıszerzıdést Dr. 
Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) megkösse. 

 
4.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek Dr. Dénes Zsolt által történı 
megszerzését követıen - a Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerzıdést közös 
megegyezéssel megszüntesse, és Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) feladat-
ellátási szerzıdést megkösse.   

 
5.) Amennyiben a jelen határozat alapján nem kerül sor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis 

mőködtetésére irányuló feladat-ellátási elıszerzıdés, valamint a feladat-ellátási szerzıdés 
megkötésére, abban az esetben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
dönt, hogy nem tud és nem is kíván feladat-ellátási szerzıdést kötni Dr. Szabó Izabella Laura 
által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255), és a Fogsordoktor Bt-vel 
fennálló feladat-ellátási szerzıdés hatályban marad.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 6. napirendi pont tárgyalása következik Ehhez az 
elıterjesztéshez kiosztottunk egy, az Önkormányzati Bizottság javaslata szerint módosított 
Társulási megállapodást. Összevonásra kerülnek a felsılajosi és lajosmizsei fogorvosi, 
gyermekorvosi és háziorvosi körzetek. Ezt szabályoznunk kell. Felsılajos önkormányzata tartja 
fent a saját orvosi rendelıit. Azonban rendeletalkotásra minden esetben Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult, Felsılajos jóváhagyja.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja az Önkormányzati Bizottság 
javaslata szerint módosított Társulási megállapodás elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2015. (IX.24.)ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés mellékletét 

képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és 
aláírására. 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
10./ Napirendi pont 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı 
- ellátásának felülvizsgálata 
 Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 8. napirendi pont tárgyalása következik. A következı témával 
sokszor fogunk foglalkozni a közel jövıben. Van egy döntés a Kormány részérıl. A 
törvénymódosítás alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató 
keretében mőködtethetı. Eddig ez a két szolgálat külön mőködött, január elsejétıl a két szolgálat 
egyesítésre kerül. A járásszékhely településeken létre kell hozni egy olyan szervezetet, amely 
bizonyos feladatokat átvesznek. Mi esetünkben Kecskemét városában fog ez a szervezet mőködni. 
Az elıkészítı munkálatok az ı részükrıl is megkezdıdtek, kérelemmel fordultak felénk, 
információt kértek tılünk, mi ezt az információt megadjuk nekik, de nekünk is lesznek 
feladataink. Szabályzatainkat is érinteni fogja, át kell dolgozni, módosítani kell azokat, a 
Képviselı-testületnek el kell fogadnia azokat.  
A házi segítségnyújtás területe 2016. január 1-jétıl két tevékenységi körre lesz szét osztva. Az 
egyik a szociális segítségnyújtás, a másik személyi gondozás területe. Mindenkit újra be kell 
sorolni. Ezek az adott pillanatban legszükségesebb feladatok.  A mellékletben Józsáné dr. Kiss 
Irén részletesen leírta milyen feladatok várnak az intézményre, és az önkormányzatra. Az 
elıkészítı munka megkezdıdött. A továbbiakban is társulásként fogjuk ellátni ezeket a 
feladatokat. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálatáról szóló határozat elfogadását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2015. (IX.24.)ÖH. 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok  
- 2015. december 31. napját követı - ellátásának felülvizsgálata 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatást 2016. január 1. napjától a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által 
fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye útján kívánja ellátni 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a szükséges dokumentum 
módosításokat a jogszabályban meghatározott idıpontig elkészítse.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
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11./ Napirendi pont 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A meghívó szerinti 9. napirendi pont tárgyalása következik. 
Lajosmizse, mint 10.000 fı feletti település számos olyan feladatot kap, amelyet kötelezıen el kell 
látni. Ilyen például a szenvedélybetegek, a fogyatékosok és a hajléktalanok nappali ellátása. Jelen 
pillanatban a fogyatékos személyek nappali ellátását önkormányzatunk nem végzi. Ezeknek a 
személyeknek az ellátását az Egészségház szociális ágazata végzi. Viszont ezt intézményesített 
formában kell ellátni, ezért felvettük a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi 
régiójának vezetıjével, Rigóné Kiss Évával, aki elnézést kér, de nem tud itt lenni a kialakult 
migráns helyzet miatt. A Máltai Szeretetszolgálattal a kapcsolat régóta fennáll. A hajléktalan 
személyek nappali ellátását rajtuk keresztül oldanánk meg évi 250.000 Ft-os díj ellenében. Azt 
gondolom, hogy ez egy jó megoldás. A szenvedély betegek nappali ellátását a fıplébánián 
keresztül látjuk el, nagyon hatékonyan, gazdaságosan mőködik. Az Önkormányzati és a Pénzügyi 
Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálattal kötött szerzıdés alapján lássuk el a hajléktalan személyek nappali ellátását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2015. (IX.24.)ÖH. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

Határozat 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hajléktalan személyek nappali 
ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió Kecskeméti Csoportjával 
kötött feladat-ellátási szerzıdés keretében biztosítja 2016. január 01-tıl.  

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a  
szerzıdés elkészítésére és aláírására azzal, hogy a feladatellátás biztosításáért Lajosmizse 
Város Önkormányzata 250.000.- Ft/éves díjat fizet, melynek fedezetét az önkormányzat a 
2016. évi költségvetésében betervezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
12./ Napirendi pont 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 10. napirendi pontot tárgyaljuk a következıkben. 
Önkormányzathoz kérelem érkezett, miszerint az egyik tanyás ingatlanhoz bevezetı útszakasznak 
a megszüntetését kezdeményezik. Ez a terület megszőnne, mint út a késıbbiekben. 2300 m2 
területrıl van szó, amely az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként van nyilvántartva. A 
Bizottsági ülésen felvetıdött az, hogy van ott egy érintett tanya, így a tanyaszomszéd véleménye, 
nyilatkozata szükséges a határozat elfogadásához, ez beérkezett a tegnapi nap során. A 
tanyaszomszéd is támogatja az útmegszüntetését. Pénzügyi Bizottság és a Mezıgazdasági 
Bizottság a beérkezett elfogadó nyilatkozat megléte esetén támogatja, elfogadásra javasolta.  
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Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja a határozat-tervezet 
elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2015. (IX.24.)ÖH. 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendeletével összhangban kezdeményezi a lajosmizsei 
0406 helyrajzi szám alatti, 6167 m2 nagyságú „kivett út” megnevezéső ingatlan 
elıterjesztés mellékletét képezı vázrajz szerinti 0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú 
ingatlanok közé esı, 2003 négyzetméternyi részének útmegszüntetését, tekintettel arra, 
hogy a tárgyi útmegszüntetés a szomszédos ingatlanok megközelítését nem befolyásolja. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a jelen határozat végrajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
13./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 11. elıterjesztést szeretném tárgyalni. Arról döntenénk, hogy 
csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Évek óta csatlakozunk Az Önkormányzati 
és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a csatlakozást.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja a Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez szóló határozat-tervezet 
elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2015. (IX.24.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázati fordulójához. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

által nyújtott támogatás egy fıre esı havi maximális összege az Emberi Erıforrások 
Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására 2015. évre közzétett egy fıre esı havi összege, 
azaz 5.000 Ft/fı/hó. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a internet címen 
elérhetı EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendı, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 
kiírás feltételeivel. 

 
6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 
2015. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2015. szeptember 24., a nyilatkozat megküldésére: 2015. október 1.  
 
14./ Napirendi pont 
A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség biztosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 12. napirendi pont tárgyalása következik. A közbiztonság növelése 
érdekében benyújtottunk egy pályázatot, amelyen 4.675.000 Ft-ot nyertünk. Elkezdıdtek a 
munkálatok a kamerás rendszer kiépítésére, azonban az elkészítı munkálatokat nehezítette, hogy 
az elızı kamerás rendszer a régi víztoronyra volt felhelyezve, várni kellett az átszereléssel. A 
mőszaki tartalom Rendırségi és Belügyminisztérium által történı jóváhagyását követıen öt cég 
részére került megküldésre az árajánlat, amelybıl az ajánlattételi határidıig három ajánlat érkezett 
be. A legkedvezıbb árajánlatot a Kiskom Networks Kft. 
adta bruttó 6.406.143.- forint értékben. A másik két árajánlatot NBB Vagyonvédelmi Kft. és T-
Systems Magyarország Zrt. küldte be. Az elnyert támogatás és a legkedvezıbb árajánlat közötti 
eltérés 1.731.142.- forint, amely összeget az önkormányzatnak biztosítani kell. A Kiskom 
Networks képviselıjével beszéltem, próbáltam alkudni az árból, azonban ez a minıség rovására 
menne. Az ár csökkentésével kapcsolatosan még tárgyalunk a Kiskom Networks Kft-vel. A 
határozatot annyiban módosítanánk, hogy legfeljebb bruttó 6.406.143.- forint értékő árajánlatát 
fogadja el a Képviselı-testület.  
 
Sebık Márta képviselı asszony: A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta ezt a beruházást, 
támogatta a Kiskom Networks Kft. pályázatát. Félek, hogy ez az árcsökkenés a mőszaki tartalom 
terhére fog menni. Tegnapelıtt nem jelezte, hogy tudna ettıl olcsóbb árajánlatot adni. 



 23

 
Basky András polgármester: Mőszaki tartalom terhére nem mehet. Van olyan hely, ahonnan 
olcsóbban be tudja szerezni a kamerákat. 
 
Sebık Márta képviselı: Ezt tegnapelıtt a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ülésén nem jelezte.  
 
Basky András polgármester: Kifejezetten ugyanarra a tartalomra van lehetısége olcsóbb 
beszerzésére. 
 
Sebık Márta képviselı: Ez így teljesen jó, el tudom fogadni. Én csak a mőszaki adattartalom 
miatt aggódom.  
 
Basky András polgármester: Garantálom, hogy a mőszaki adattartalom nem fog változni, 
legfeljebb az ár lefelé. 
 
Sebık Márta képviselı: Az jó. Köszönöm szépen. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Azt nem értem és arra szeretnék választ kapni, hogy a Rákóczi út és a 
Gábor utca sarkára két kamerát helyezünk ki. A MOL kúthoz miért nem tudunk egy kamerát 
kitenni.  
 
Basky András polgármester: A Rendırséggel le kellett egyeztetnünk hova helyezünk ki 
kamerát, ık ezt javasolták. Nem tudom, hogy a Mol kútnál való kihelyezésnek volt-e akadálya.  
 
Nagy István: Azért nem tudunk a Mol kúthoz kamerát kihelyezni, mert a Platán fáktól nem 
látszik semmi, még a Református templom sem. Csak a buszmegállóig van villany.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Plusz költséget jelentene? Majd a bıvítésnél esetleg? 
 
Nagy István: Igen. Így van.  
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki 
támogatja a módosított határozat-tervezet elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 

 
119/2015. (IX.24.)ÖH. 
A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség biztosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kiskom 
Networks Kft. kamerarendszer kiépítésére vonatkozó, legfeljebb bruttó 6.406.143.- 
forint értékő árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához 

szükséges 1.731.142.- forint többletkiadást Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
kiadásai táblázat 3.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 
soros Képviselı-testületi ülésre készítesse elı a fedezet biztosítása céljából a 
költségvetési rendelet módosítását. 

 
 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 

 
15./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 13. napirendi pontot tárgyalnánk. Az Önkormányzatnak volt egy 
olyan döntése, hogy a 2015. évi vagyonmérleget könyvvizsgálóval vizsgáltatja felül. Kértünk rá 
árajánlatot. Három könyvvizsgálótól érkezett be árajánlat, amelyek a következık voltak: 
„SZALONTAI” könyvvizsgáló Bt., Kócsóné Kürti Mária és az Audit-Gold Könyvvizsgáló Betéti 
Társaság. A legolcsóbb és szakmailag legjobb ajánlatot a „SZALONTAI” könyvvizsgáló Bt. adta, 
bruttó 1.016.000 Ft összegben. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és ı is a „SZALONTAI” 
könyvvizsgáló Bt.-t találta a feladat betöltésére legalkalmasabbnak.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja, hogy a „SZALONTAI” 
könyvvizsgáló Bt. végezze a 2015. évi költségvetés, zárszámadás, mérlegfelülvizsgáltatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 

 
120/2015. (IX.24.)ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a „SZALONTAI” 

könyvvizsgáló Bt.-t Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének, 
zárszámadásának, mérlegének felülvizsgálatával 800.000.- forint + ÁFA összegben az 
elıterjesztés mellékletében foglalt ajánlatkérésben meghatározott feltételek szerint. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti kiadások fedezetét 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla sorában szereplı 3.1. sor Általános tartaléka 
terhére biztosítja. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozatban foglalt feladat ellátására a szerzıdést megkösse. 
 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 Határidı: 2015. szeptember 24. 
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16./ Napirendi pont 
Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat 
lezárásához a Magyar Állam felé a dologi kiadások terhére 643.000 Ft-ot ki kell fizetnünk. 
Próbáltuk elkerülni a kifizetést, nem tudjuk. A megállapodás szerint Lajosmizse egyes területein 
kártalanítást kell fizetnünk. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és elfogadta ezt az 
elıterjesztést.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja, a határozat-tervezetet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2015. (IX.24.)ÖH. 
  Felhatalmazás a belvízvédelmi rendszer 

fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárásához 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse 
város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat kapcsán a Magyar Állam 
tulajdonát képzı területekre vonatkozóan a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésében 
eljárjon. ( Valamennyi szükséges dokumentum aláírása, benyújtása, a vonatkozó 
nyilatkozatok megtétele.)  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja - az 
elıterjesztés mellékletét képezı - polgármester által 2015. augusztus 18-án kötött 
megállapodást.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
2) pontjában foglalt megállapodásban szereplı 643.382.- Ft kártalanítási összeg 
fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla 1.3. sorában szereplı 
Dologi kiadások sor terhére biztosított.  

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó, 
továbbiakban felmerülı költségeket is Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla 1.3. 
sorában szereplı Dologi kiadások sor terhére biztosítsa.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
17./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megszőnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség az 
államháztartási szervek számára. Ettıl függetlenül azt kértem a kolleganıktıl, hogy tárják a 
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Képviselı-testület elé a féléves adatainkat.  A tájékoztató alapján láthatjuk azt, hogy minden 
szinten elfogadhatóan állunk. A bevételek és a kiadások teljesülése jól alakult. Az adók megfelelı 
mértékben folytak be. Gépjármőadó 60 %-osan, az idegenforgalmi adó 59,5 %, az iparőzési adó 
47,6 %, a talajterhelési díj 80,6 %, egyéb közhatalmi bevételek 42,5 %-osan folytak be június 30-
ig. Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények tekintetében is jól alakultak a beruházások 
és kiadások. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta az elsı féléves 
beszámoló elfogadását. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja, a 2015. évi I. féléves 
gazdálkodás beszámolójának elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2015. (IX.24.)ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2015. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl 
 

Határozat 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját a 2015. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl, a beszámoló 
mellékleteivel együtt. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 

 Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
18./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Meghívtuk az alapítvány elnökét, Svébisné Gombkötı Gizellát, de 
nem látom, hogy jelen lenne. Elkészítették tevékenységükrıl a pénzügyi beszámolót. Az 
önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki támogatja, a Lajosmizséért 
Közalapítvány 2014. évi  beszámolójának elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2015. (IX.24.)ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolóját elfogadja.  
 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
Felelıs: Képviselı-testültet 
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19./ Napirendi pont 
Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásához 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Felvettünk egy új napirendi pontot. Tegnap kaptam információt, 
arra vonatkozóan, hogy van egy Belügyminisztériumi szándék, amely az értékteremtı 
közmunkáról szól. Az önkormányzatoknak lehetısége nyílik állami támogatással szociális 
szövetkezet létrehozására. a szövetkezetnek négy év alatt kell eljutni önfenntartó szintre. A 
megkeresés arról szólt, hogy van egy olyan technológia, amely perlitbıl hıszigetelt házak 
építésének a lehetıségét biztosítja. Dr. Horváth Viktor elküldött egy anyagot, amelyet 
továbbítottam a Képviselı-testület tagjai számára. Azt gondolom, hogy egy komoly technológiáról 
van szó, mindenképpen jó lenne, ha egy ilyen értékteremtı közmunkába bele tudnánk fogni. Sok 
más szociálisszövetkezettel szemben az az elınye, hogy egy részt a Belügyminisztérium 
támogatásában részesül, másrészt a Forrás-Trend Kft. jogi támogatását élvezi. Ez a projekt 
mintaprojektként indulna. Ez azt jelenti, hogy biztosítják az alapanyagokat, a késztermékeket 
elszállítják tılünk, nem áll fent az a veszély, hogy az elkészült termékek nem kerülnek 
értékesítésre. Jelen pillanatban egy szándéknyilatkozatot kell adnunk, amely nem kötelez még 
minket semmire, de a közeljövıben sok teendınk lesz az elıkészítéssel kapcsolatosan. Az 
önkormányzatnak a közfoglalkoztatottakat és a területet kellene biztosítania. Nem nagy területre 
lesz szükség, mert folyamatos elszállítás van. Közmunka programban mindig vannak 
munkatársak, akiket be tudunk vonni a tevékenységbe.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı asszony: Az önkormányzat hivatal munkatársai, elkészítettünk 
egy adatbázist, amely a hasznosítatlan területeit, épületeit. Elı kell venni ezt az adatbázist és meg 
kell vizsgálni, melyek szolgálnák ezt a célkitőzést. Maximálisan jó kezdeményezésnek tartom, 
támogatni kell.  
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  Aki 
támogatja, hogy a szándéknyilatkozatunkat megtegyük, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2015.(IX.24.) ÖH 
Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásához 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
szándéknyilatkozatot ad szociális szövetkezet létrehozására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
20. Interpelláció 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
interpellációja? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselıasszony: Köszönöm a szót. Kettı javaslatom lenne és egy 
meghívó.  Az elmúlt idıszakban lezárult Lajosmizsén a járdaépítés, illetve az út helyreállítási 
munkálatok is lezárultak. Pozitív visszajelzések és köszönetnyilvánítások érkeztek hozzám. 
Például az Attila úton lévı társasháznak lakói kifejezték köszönetüket, amiért az önkormányzat 
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kezelte kérésüket. Az Egészségház elıtt a Mizsei úton lehetıség nyílik akár 10-15 autó 
parkolására, ez jelentısen megkönnyíti az áldatlan körülményeket, ami eddig fennállt.  
Javaslatom pedig az, hogy ezeket az új utakat, járdaépítéseket át kell vizsgálni, mert az esızések 
következtében az utat és járdát megtámasztó felületek megsüllyedtek, érdemes lenne ezeket 
feltölteni. Ezen kívül hátra maradtak térkövek, ezeket össze kellene szedni, mert 
balesetveszélyesek és nem esztétikus látvány. 
Azt az információt kaptuk polgármester úrtól, hogy a közeljövıben megkezdıdnek azok a 
pályázati kiírások, amelyek alapján a megyei operatív programokra tudunk pályázni. Lajosmizse 
és az Önkormányzat régi vágya, hogy a tó és a környéke, a Városház elıtti tér, a központi park 
infrastruktúrájának fejlesztései bekerüljenek ezekbe a megyei támogatásokba. Ehhez szeretnék 
egy negyedik témakört javasolni, még pedig a Picolo és a régi kapu közötti rész zöld városrész 
kialakítását. A városközpontunk csúnya, rendezetlen, nem akadálymentesített. Hiányzik az üzlet 
központ területének rendezése, akadálymentesítése is.  
 
Basky András polgármester: A megyei topban a zöld város projekt keretén belül Lajosmizse 
esélyes arra, hogy 550.000.000 Ft-ot elnyer. Az, hogy mi valósul meg ebbıl az összegbıl az 
rajtunk fog múlni. A projekt tartalmazza a tervezési költségeket, nem kell saját költségvetésbıl 
finanszírozni. Integrált városfejlesztési stratégiát kell készíteni, ez is finanszírozható a pályázattal.  
Csak a pályázat tervezet kiírása után látjuk, hogy mi fér bele. Amiket felsoroltál biztosan belefér. 
A tervezési idı is belefér, a tervek menetközben alakulhatnak.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselıasszony: Az elsı témakör?  
 
Basky András polgármester: Természetesen az elmaradt térköveket össze kell szedni. Az út és a 
járda szélét fel kell tölteni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Intézményünk szakmai napokat rendez, amelyre szeretettel 
meghívjuk a lajosmizsei, felsılajosi lakosokat. A honlapunkon és az újságban közzé tettük a 
részletes programot. Ajánlom mindenki figyelmébe dr. Orosz Enikı onkológus elıadását, amely 
jövı hét szerdán 15 órakor lesz. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük a meghívást! Én is biztatok mindenkit, hogy vegyen 
részt ezeken az elıadásokon.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Mátyás király utcában, hogy állunk útépítés és útjavítás ügyben? A 
Mátyás király utcában életveszélyes gödrök, katasztrofális állapotok vannak. A Mátyás király utca 
és az Arany János utca végén van az a kis kivezetı út az elkerülıre, ott körülbelül 100 méter 
lenne, amit rendbe kellene tenni, megnıtt arra a forgalom. Ezt fókuszban kellene tartani. A Vendel 
utcán, ha átjövünk a vasúti átjárón, a csatorna bekötés alkalmával megsüllyedt az út, ha két autó 
szembe találkozik, akkor ezt a kátyút az egyik autós nem tudja kikerülni. A Dózsa György út 24. 
szám elıtt fıúton van egy aknafedél, a mőúttól 50-cm-re, ha valaki ott szeretne parkolni, 
mindenképp az aknafedélre kell állnia. Ezt valakinek meg kell nézni, mert balesetveszélyes.  
 
Basky András polgármester: Mátyás király utca viszonylagosan jól megcsinált útszakasz volt, 
de amikor az épült, még nem volt kötelezı az utak mentén az árkok elkészítése. Ha az utakról 
nincs elvezetve a víz, akkor az néhány éven belül tönkre megy. Ott is alapvetıen ez a probléma. 
Sajnos a településen, sok helyen a lakosok betemették az önkormányzat által kiásott árkokat, nem 
látja el a funkcióját az árok. Egy teljes útfelújítás Képviselı-testületi döntés. A kátyúkat még az 
idén megpróbáljuk kezelni. Az Arany János utca kivezetı útszakasz sajnos nem újkelető 
probléma. Tervek elkészültek az útszakasz felújítására, 15.000.000 Ft-os tétel. Megyei fejlesztési 
kereten belül lesz lehetıség az ipari területekhez vezetı utak javítására, addig javítanunk kell ezt 
az útszakaszt, hogy járható legyen. A Vendel utcán lévı csatornajavítást Dodonka Csabának 
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jelezzétek, ı beírja a hibalistába. A Dózsa György út 24. szám elıtt aknafedelet meg kell néznünk, 
hogy lássuk mi a probléma. Köszönjük a jelzést. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Néhány problémát szeretnék felsorolni. Központi buszmegállónál 
félbe lettek hagyva a munkálatok.  Többször látom, hogy a közmunkások egy támla nélküli padon 
pihengetnek. Benzinkúttal szemben óriási a gyomtömeg, ezt egy hónappal ezelıtt is említettem. A 
kerékpárút mellett bokornyi nagyságú parlagfő virágzik, szórja a magját. Ezt valakivel rendbe 
kellene tetetni. Ugyanez van a vízgéppel szemben is. Ez az elsı benyomása annak, aki beér 
Lajosmizsére. A Móra Ferenc utcában nem megfelelı a közvilágítás. Az Iskola-tó is említésre 
került a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ülésén, úgy gondolom, hogy a hínár ellen megfelelı 
megoldás amurok betelepítése a tóba. Gátolná a nád terjeszkedését. Nem tudom, hogy van –e 
konkrét kiviteli terv az iskola tóval kapcsolatosan. Úgy gondolom, minél elıbb kellene 
munkatervet készíteni a növényzet betelepítésével kapcsolatosan. Nem tetszik nekem, hogy ad hoc 
munkálatok vannak. Megkérdezték tılem, hogy mikor lesz emléktábla a kommunizmus 
magyarországi áldozatainak. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm. A központi buszmegállónál lévı pad ezek szerint 
nagyon jó szolgálatot tesz. A benzinkút és a vízgép rendezésével kapcsolatosan nem tudok 
információval szolgálni. Ödönt meg fogjuk kérdezni. Lámpatestek kihelyezésére kértünk 
árajánlatokat, tegnapelıtt egy érkezett. Az Iskola-tóval kapcsolatosan, az amur egy nagy kérdés, 
másfajta növényeket is megeszi nem csak a hínárt. Az óvoda mögötti rész egy része le lesz 
térkövezve a másik görkorcsolya, kerékpáros pálya. Miután megjön a zöld város pályázat összege 
megvalósítjuk terveinket. A kommunizmus áldozatainak emlékmővet akkor állítunk, ha valaki 
kezdeményezi és az összefogás megtörténik, a Képviselıt-testületnek kell ez ügyben lépnie.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Az amur gyakorlatilag mindent kieszik a tóból, 
ami növény. A horgásztónál úgy oldották meg, hogy a tavi rózsát bekerítették. Láttam olyan tervet 
a növényesítéssel kapcsolatosan, ami 7-8.000.000.000 Ft-ba kerül.  
 
Basky András polgármester: Igen van olyan terv, de azt gondolom, nem kell ennyi összegért 
növényeket telepítenünk a tóba.  
Szakemberek, akik annak idején megvizsgálták, úgy vélték, hogy a tóba növénytelepítés 
szükséges.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Ha nem is az egész tóba, de a negyedébe be lehetne telepíteni az 
amurokat.  
 
Basky András polgármester: Gondoljuk át.  
 
Belusz László képviselı: Köszönöm a szót polgármester úr. A buszváróval kapcsolatban 
Keresztes képviselı úr megelızött. Emlékeim szerint mostanra kellett volna terveknek 
megérkezniük. A kérdésem az lenne, hogy hogyan áll, milyen irányba tudunk mozdulni.  
A Kék-víz programban maradtak olyan útszakaszok, amelyek nem lettek visszaaszfaltozva. Ez 
mikorra várható? Gondolok itt a Batthyányi utcánál a tüzépnél, jó lenne, ha ezek minél elıbb 
javítva lennének. Ígéretet kaptunk, hogy a Kossuth utcában a kátyúzás meg fog történni, 
kérdezem, hogy ez mikorra várható. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: A buszváró kérdéssel nem állunk jól. A mai testületi ülésre sem 
tudtuk behozni az ezzel kapcsolatos anyagot. A Kék-víz projekt zárása október végére várható, 
addigra ezeknek el kell készülni.  
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Borbély Ella képviselı: Nyár közepén érkezett hozzám egy lakossági bejelentés a II. körzetbıl, 
Bene tanya részrıl, hogy a patkányok elszaporodtak. Ezt én jeleztem az önkormányzat az egyik 
munkatársánál, úgy tudom, hogy árajánlatokat kért be, erre szeretnék választ kapni, hogy állunk 
ezzel a dologgal. A másik a Szív utca bal oldala tulajdonképpen eltőnt, teljesen benıtte az akácos, 
Tavaly november, december környékén Kovács Gábor irányítása mellett kivágták, de a tönkök 
benne maradtak, nagy teljesítményő gép kellene ezeknek az eltávolításához. A mentı - és 
rendırautó sem tud közlekedni ezen a területen. Ennek a problémának a megoldását szeretném 
kérni. Pár hónappal ezelıtt jeleztem a Csalogány útiak problémáját, 120-130 méter hosszú szők 
utcáról van szó, ahol az ott élık nem tudnak közlekedni nagy esızések után. A zúzott kı vagy 
murva jelentene megoldást.  
 
Basky András polgármester: Bene szél utcával kapcsolatosan folyamatban van a kérdés 
kezelése. A cégek megkeresése, akik megoldást tudnak erre a problémára és a felmérések 
megtörténtek. Jelezni fogom a kollegáknak a Szív és Csalogány utca problémáját. 
 
Orbán Antal képviselı: A Posta–tó környékén, a Dózsa György úton van egy üres telek, az 
akácos burjánzik, a buszmegálló veszélyes. A Orgona utcának a Kossuth Lajos utcai szakasza 
mikor lesz megcsinálva? Nagyon nagy a sár és nagy mélyedés van ott. Úgy tudom, hogy 
megígérted, hogy meg lesz csinálva.  
 
Basky András polgármester: Így van, felírtam, rákérdezek majd. Az üres telek tulajdonosát 
pedig fel fogjuk szólítani, hogy tegye rendbe a területet.  
 
Orbán Antal képviselı: A Posta-tó környékét is szeméttelepnek használják. Ki kellene helyezni 
oda egy lámpatestet is, hogy ne tudjanak garázdálkodni. 
  
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a jelzést. Több interpelláció nem lévén, 
kérdezem az interpellálókat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat. Azokra a 
kérdésekre, amelyekre nem tudtam választ adni, a kollégáktól megkérdezem, és azután tudom 
kezelni.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László ÖB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Borbély Ella képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülést 
15.55 órakor bezárom.  
 

K.m.f. 

 

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


