
     Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/760-10/2020. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2020. augusztus 13. 

 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
125/2020. (VIII.13.)  Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület 

felújításával kapcsolatosan 

126/2020. (VIII.13.)  Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan területrészeinek térítés 
nélküli visszaadása 

127/2020. (VIII.13.)   Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 

128/2020. (VIII.13.) Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Tavaszi hagyományőrző 
rendezvénysorozat Lajosmizsén című pályázat kapcsán 

129/2020. (VIII.13.)  A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak áthelyezése 2021. 
évre 

130/2020. (VIII.13.)  A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár megrendezése 

131/2020. (VIII.13.)  123/2020. (VII.09.) határozat módosítása 

132/2020. (VIII.13.)   2020. őszi rendezvényekkel kapcsolatos döntés 

133/2020. (VIII.13.)  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Alapító 
Okiratának módosítása 

134/2020. (VIII.13.)  Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek 
megerősítése 

135/2020. (VIII.13.)  Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2020. augusztus 13-án, 14.02 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Borbély Ella, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Lukács Józsefné, Bagó 
István és Péli Szilveszter képviselők. 
Igazoltan távol: Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők 2 fő 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
 
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Horváth Sándor pályázati referens  

   Dodonka Csaba pályázati referens  
    Guti Istvánné Művelődési Ház intézményvezető 
    Nagy István informatikus 
    Dr. Szabó Béla 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt képviselő-
testületi ülésünkön. Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet kivett szabadságáról. 
A Zöld város projekt elindult. A régi Városháza udvarán jó ütemben halad a felújítás. A 
ruhapiacon is elkezdődtek az átalakítások. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 
10 képviselő jelen van. Tóth- Orlov Bettina és Cseh Katinka igazoltan van távol az ülésről. A 
meghívóban 8 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…..)           
önkormányzati rendelete  a köztemetőről  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával 
kapcsolatosan 
 

Basky András  
polgármester 

2. Dudás Energia Kft. kérelme területek rendezésére Basky András  
polgármester 

3. Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására Basky András  
polgármester 

4. Rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatala Basky András  
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polgármester 
5. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása Basky András  

polgármester 
6. Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

döntéseiről 
Basky András  
polgármester 

7.  Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 

Basky András  
polgármester 

8.  Interpelláció  
 

1. napirendi pont:  
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…..)           

önkormányzati rendelete  a köztemetőről  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával kapcsolatosan 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2020. (…..) önkormányzati rendelete  a köztemetőről  szóló 18/2007. 
(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja.  
Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.l pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 

18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
 2. § 
 

(1) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András                   dr. Balogh László  
 polgármester       jegyző  

    
  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. …………. 
 
  

        dr. Balogh László   
                               jegyző 
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1. melléklet a 20/2020. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelethez 
A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (Ft) 

1. Sírhelydíjak 
         25 évre 

1.1 - I.osztály - egyes 20 000.- +ÁFA 
1.2 - I.osztály - kettes 25 000.- +ÁFA 
1.3 - II.osztály - egyes 15 000.- +ÁFA 
1.4 - II.osztály - kettes 20 000.- +ÁFA 
1.5 gyermek díjmentes 

2. Exhumált (hantos) 
sírhely megváltás 

          25 évre 

2.1 - I.osztály - egyes 40 000.- +ÁFA 
2.2 - I.osztály - kettes 48 000.- +ÁFA 
2.3 - II.osztály - egyes 36 000.- +ÁFA 
2.4 - II.osztály - kettes 40 000.- +ÁFA 
2.5 - gyermek 40 000.-+ ÁFA 

3. Sírbolt, kripta 
         60 évre 

- 90 000.- +ÁFA 

4. Urnasírkertben 
történő urnasírhely 

megváltás 
           25 évre 

4.1 - 1 urnás 25 000.- +ÁFA 
4.2 - 2 urnás 50 000.- +ÁFA 
4.3 - 4 urnás 100 000.- +ÁFA 

5. Urnafülke megváltás a 
régi urnafalban, és az új 

urnafal kerítésben 

- 10 évre 25 évre 
5.1 - 1 urnás 20 000.- 

+ÁFA 
30 000.- 
+ÁFA 

5.2 - 2 urnás 35 000.- 
+ÁFA 

50 000.- 
+ÁFA 

6. A temetőben 
vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő 
temető-fenntartási 

hozzájárulás díja naponta 

- 1 000.- +ÁFA 

7. Temetői létesítmények 
igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díjai 

- 25 000.- + ÁFA 

8. Az elhunyt átvételének – 
átadásának díja 

8.1 - munkaidőben díjmentes 
8.2 - munkaidőn túl 11 756.- + ÁFA / 

alkalom 
9. Hamvak átvételének – 

átadásának díja   
9.1 - munkaidőben díjmentes 
9.2 - munkaidőn túl díjmentes 

10. Hűtési díj 10.1 - 72 órán belül 5 878.- +ÁFA 
10.2 - 72 órán túl megkezdett naponként 1 741.- + ÁFA / nap 

11. Sírhelynyitás 11.1 – felnőtt 14 150.- +ÁFA 
11.2 - gyermek díjmentes 
11.3 – urnasír 7 075.- + ÁFA 

12. Plusz urnahely megváltás 
az urnafalban, urnafal 
kerítésben, valamit az 

urnasírkertben 

12.1 A köztemetőkről szóló 18/2007 (V. 10.) 
önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése 
értelmében. 

10 000.- +ÁFA /urna 

13. Urnatartó kegyoszlopban 
történő urnafülke megváltás 

50 évre 

- 200 000.- +ÁFA 
/urnafülke 
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„ 
2. melléklet a 20/2020. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„4. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelethez 
 

Megőrzésre kijelölt sírok 
Sorszám Elnevezés Sírhely 

elhelyezkedése 
Indoklás 

1. Bartal kápolna 10 parcella, 1sor, 
63 kápolna 

földbirtokos család 

2. Czeisz József 8 parcella, 2 sor, 
58 sírhely 

plébános (1879-
1886 időszak 

között) 
 

3. Geréby kripta 3 parcella, 22 sor, 
2 kriptahely 

címeres 
nemességgel 
rendelkező 

földbirtokos család, 
aki nemzetközileg 

elismert ménest 
létesített a Geréby 

majorban. 
4. Gyarmathy 

László 
6 parcella, 2 sor, 

12 sírhely 
református lelkész 

5. Márta Sámuel 6 parcella, 5 sor, 
14 sírhely 

részt vett az 1848-
49-es 

szabadságharcban 
6. Szűcs Kálmán 6 parcella, 22 sor, 

8 sírhely 
református lelkész 

7. Török József 1 parcella, 7 sor, 
27 sírhely 

hősi halott, aki 
1944.10.08-án 

hunyt el és került 
eltemetésre 

Törökszentmiklóson 
a II. 

világháborúban. A 
székelyudvarhelyi 
Lövétén született 

1916-ban. A 
Lajosmizsei 

Köztemetőben 
történő 

újratemetésének 
ideje 1985.11.20. 

 „ 
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Basky András polgármester: Az előterjesztés II. része a temetői kiszolgáló épület 
felújításával, tervezésével kapcsolatban kell dönteni. A határozat-tervezet az alábbi szöveggel 
egészül ki:  

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új temetői 
ügyfélfogadói épületet hagyományos, falazott kivitelben kívánja megvalósítani 
maximum 100 m2 nagyságban, az alábbi helyiségek betervezésével és a garázs 
épületének növelési lehetőségével a meglévő ravatalozó épület stílusával megegyezően: 

Megnevezés Alapterület (m2) 
Ügyfélváró 10 

Iroda 18 
Kellékbemutató 25 
Mosdó+előtér 5 

Étkező 10 
Tároló helyiség 28 

Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a kiegészített határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 

125/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új temetői 
ügyfélfogadói épületet hagyományos, falazott kivitelben kívánja megvalósítani 
maximum 100 m2 nagyságban, az alábbi helyiségek betervezésével és a garázs 
épületének növelési lehetőségével a meglévő ravatalozó épület stílusával megegyezően: 

Megnevezés Alapterület (m2) 
Ügyfélváró 10 

Iroda 18 
Kellékbemutató 25 
Mosdó+előtér 5 

Étkező 10 
Tároló helyiség 28 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt kivitelezési munkát megelőző 
tervezési feladat elvégzésére kérjen be 3 árajánlatot, valamint a legkedvezőbb 
árajánlatot tevővel kösse meg a tervezési szerződést a 2019. évi temetői bevételek 
terhére. 

 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
2. napirendi pont:  
Dudás Energia Kft. kérelme területek rendezésére 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A helyi építési szabályzat (HÉSZ) korábban a Ceglédi útból 
kiágazó negyedik körforgalmi ágat 40 méteres szabályozási szélességgel tervezte. Az út 
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elkészült. A módosítás része volt még, hogy a szabályozási szélességet a szükséges mértékben 
optimalizáljuk, ami a már meglévő, lejegyzett részt is érintette: a korábbi 40 m-es szabályozási 
szélesség 30 m-re csökkent. Az önkormányzat részére ingyenesen átadásra került az út építésére 
szánt terület. Miután lecsökkent a terület a Dudás Energia Kft. kéri, hogy az önkormányzat adja 
vissza az ingyenesen átadott területet. Az ügyvédi költségeket az önkormányzat finanszírozza. 
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

126/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan területrészeinek térítés nélküli visszaadása 

 
                                                Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal 804059/13/2020 számú határozathoz tartozó 
változási vázrajz szerint a 0275/152 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű 
ingatlanból leválasztandó területrészeket, (468 m2 és 843 m2, összesen 1311 m2) 
forgalomképessé nyilvánítja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8) bekezdése értelmében feleslegessé vált 
közterületként az érintett tulajdonos Dudás Energia Kft (6000 Kecskemét, Hínár u. 
21) részére térítés nélkül visszaadja figyelemmel arra, hogy a fenti helyrajzi számú 
ingatlan „ingyenes átadás” jogcímen került az Önkormányzat tulajdonába (kialakítva  
a 0394/11 és 0275/99-es helyrajzi számú ingatlanokból).  
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására és a kapcsolódó 
teendők megtételére. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.-2. pont szerinti 
megállapodás ügyvédi munkadíját és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárási 
díjat átvállalja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
3. napirendi pont:  
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az ülésen megjelent Dr. Szabó Béla orvos. A háziorvosok 

beadtak egy kérelmet, amelyben kérik az ügyeleti díj emelését. A környező teleüléseken 
magasabb óradíjak vannak. 
Jelenleg az ügyeleti ellátás díja az ellátott ügyeleti idő alapján, az alábbiakban meghatározott 4 
kategóriába sorolt óradíj szerint alakul: 

Hétközi ügyelet (hétfő-csütörtök) bruttó díja: 3000 Ft/óra; (16 óra) 
Hétközi ügyelet (péntek) bruttó díja: 3200 Ft/óra;(16 óra) 
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja: 3500 
Ft/óra; (24 óra) 
Kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév) 
végzett ügyelet bruttó díja: 5200 Ft/óra. (24 óra) 
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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az 
önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé az ügyleti díjak emelését. A gépjármű adó 
bevétele már nem az önkormányzat rendelkezik, az idegenforgalmi adónál csökkenés 
mutatkozik. A központi költségvetés által kapott források csökkenek. Az önkormányzat 
költségvetése ki van feszítve, csak a legfontosabb feladatokat tudjuk ellátni. Szeptember végén 
lesznek bevételei az önkormányzatnak. A decemberi feltöltés elmarad. Nem lehet tudni, hogy 
a betervezett iparűzési adóból mi fog megvalósulni. Az elkövetkező hónapokban szoros 
gazdálkodás lesz.  A bizottsági üléseken az alábbi vélemény alakult ki: a jelen pillanatban nem 
tudunk az ügyeleti díjakon emelni. Az elmúlt időszakban az ügyelet fenntartása során jelentős 
emelések történtek a béreken. Az ügyelet működtetésének biztosítása az elmúlt évben 
39 924 399 Ft önkormányzati önerőt, a 2020. I. féléve 23 432 710 Ft önkormányzati önerőt 
igényelt. Az ügyelet fenntartásáért kapott támogatás évek óta nem változott. Januárban, 
februárban visszatérünk rá. 
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Dr. Szabó Bélának átadom a 
szót. 
 
Dr. Szabó Béla: 20%-os emelést határoztunk meg. A hétköznapi díjak 3000 Ft Lajosmizsén, 
Kecskeméten 4000 Ft. 33%-os az eltérés a kettő között, ehhez képest köztes változatot adtunk 
meg. 2008-ban született az utolsó megállapodás. Jelentős díjemelés volt. Lajosmizse akkor 
elhatározta, hogy a kecskeméti székhelyű ügyelethez nem csatlakozik, hanem megtartja a saját 
ügyeletét, aminek költségvonzata van. Az inflációhoz lettek rögzítve az árak, ami már 12 éve 
volt. A minimálbér minket nem érintett, ez egy fix díj. A minimálbér, a házi orvosi finanszírozás 
ennél jóval nagyobb mértékben növekedett az elmúlt években. Kecskeméten már a 4000 Ft 
miatt is feszültség van, amitől mi 33%-al eltérünk. A 2008-as változat már nem alkalmazható. 
A Covid-19 vírus többletfeladatokat adott. Jó hír, hogy januárban visszatérünk az ügyre. 
Gesztus értékű lenne, ha 10%-al most majd januárban még 10%-al megemelni az ügyeleti díjat. 
A 10% szeptember 1-től az évvégéig körülbelül 500.000 forintot jelent az önkormányzatnak.  
 
Basky András polgármester: Vállalható az összeg, ha olyanok a körülmények. Az 
önkormányzat ehhez a feladathoz 14,5 millió forint állami támogatást kap, ami évek óta nem 
emelkedett. A sofőrök, asszisztencia bérei emelkedtek. Személyi kiadás éves szinten 24 millió 
forint, aminek még járulékai is vannak. A dologi kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. 
Az 500.000 forint javaslat nem nagy tétel, de felelősen kell gondolkodni, nem ígérhetjük most 
meg ezt az összeget. Ha kötelezettséget vállalunk, akkor az általános tartalékból kell 
finanszírozni. Jelenleg az általános tartalékon 0 forint van. Az ügyeletet fenn kell tartani, hiszen 
a Lajosmizseiek egészségének megőrzése nagyon fontos, de jelen pillanatban ennyit tudunk 
tenni. Az előterjesztés I. határozat-tervezetét javaslom megszavazni. Van-e kérdés, észrevétel 
a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

127/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 

 
 

Határozat 
 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ügyeleti 
ellátást biztosító háziorvosok részére fizetendő ügyeleti díjat jelenleg nem módosítja, az 
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önkormányzat előzetes kötelezettségvállalásaira és folyamatban lévő beruházásaira, 
továbbá a COVID19 helyzet miatti forráselvonásokra tekintettel.  
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy a döntésről az érintettek részére a tájékoztatást megtegye.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
 
4. napirendi pont:  
Rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatala  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elkövetkezendő időszakban számos olyan rendezvény van 
betervezve Lajosmizsén, amely nagyobb tömegeket vonzhat. Ilyen a Lajosmizsei napok, a 
Búcsú, a vásár ilyen egyéb rendezvények is, amelyek a következő időszakban megvalósításra 
kerülnének. Előzetes egyeztetés történt már a Képviselő-testülettel, és az a döntés 
körvonalazódott ebben a jelenlegi helyzetben a legfontosabb mindannyiunk egészsége. Ezért 
azokat a rendezvényeket, amelyek nagy tömegeket vonzanának, azokat elhalasztanának arra az 
időszakra, amikor ezeket biztonsággal meg lehet tartani. Ilyen a Lajosmizsei napok, a Búcsú 
pedig elmarad. Illetve vannak olyan rendezvények, amelyek az önkormányzat támogatása 
nélkül önkormányzati területeken valósulnának meg ezeknél pedig azt javasoljuk, hogy ezek is 
maradjanak el, hiszen  nem biztonságosak, főleg akkor nem biztonságosak, hogyha ezeken a 
rendezvényeken távoli településekről is érkeznének, akiket nem tudunk, hogy honnan jönnek.  
A lakosság részéről is ez az elfogadott és támogatott még, hogy ha van is néhány ember, aki 
úgy érzi, hogy túl szigorúak vagyunk e tekintetben, hogy más településeken bizonyos 
rendezvényeket megtartanak. Azt gondolom, hogy ez a más települések felelőssége, mégpedig 
a saját településünket vagyunk felelősek és ezért az a helyes döntés, hogy ami nem a gazdaság 
működését segíti, amely inkább a közérzetünk javítását szolgálná, azokat a rendezvényeket 
halasszuk el majd amikor biztonságosabb lesz a környezet akkor megtartjuk azokat. Az I. 
határozat-tervezet arról szól, hogy pályázatot kíván benyújtani a Művelődési Ház, amelyben 
kimondjuk azt, hogy ehhez a rendezvényhez az önkormányzat a saját területét biztosítja. 
A Szamócás Vásári Forgatag és a tavaszi rendezvényeknek a pályázatáról van szó, amelynél a 
központi park van megjelölve első helyen, illetve, hogyha ott esetlegesen úgy tűnik, hogy nem 
tartható meg akkor, ehelyett megtartható itt a Városház téren is a rendezvény.  Roma Kisebbségi 
Önkormányzatnak van egy kérelme, amelyben kérte a Vásár teret biztosítsuk a részükre. Az 
előterjesztés elkészítésénél a kérelem még nem volt itt.  
Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja az I. határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 

128/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
Tavaszi hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára „Tavaszi Hagyományőrző rendezvénysorozat 
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Lajosmizsén” című támogatási kérelmében megjelölt célok megvalósításához a 
Lajosmizse 22/2 hrsz-ú ingatlanon és ehhez kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben 
a Zöld város projekt megvalósítása miatt akadályba ütközik az 1.) pontban megjelölt 
rendezvény megvalósítása a 22/2 hrsz-ú ingatlanon, akkor a rendezvény a Városház 
téren, a Lajosmizse 706 hrsz-ú ingatlanon is megvalósítható. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

129/2020. (VIII.13.) ÖH. 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak 
áthelyezése 2021. évre 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 20-23. 

között megrendezésre kerülő XXVII. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot az 
augusztus 20. ünnepség és koszorúzás kivételével, figyelemmel a járványügyi 
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet 
2.§-ában foglaltakra, 2021. évben kívánja megrendezni azzal, hogy ha ezt a járványügyi 
rendelkezések lehetővé teszik. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a III. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat-tervezetet kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

130/2020. (VIII.13.) ÖH. 
A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár megrendezése 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 30. 

napjára tervezett Búcsúvásárt a járvány terjedésének megakadályozása érdekében nem 
tartja meg. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a IV. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a IV. határozat-tervezetet kézfelemeléssel 
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jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

131/2020. (VIII.13.) ÖH. 
123/2020. (VII.09.) határozat módosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2020. 
(VII.09.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVIII. Lajosmizsei 
Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azzal, hogy a programok megvalósítására pályázat kerüljön benyújtásra a TOP-7.1.1-
H-113-2 azonosító számú, Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, 
rendezvény sorozatok szervezése című TOP CLLD Helyi Felhívásra. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az új V. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a V. határozat-tervezetet kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

132/2020. (VIII.13.) ÖH. 
2020. őszi rendezvényekkel kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 
polgármesternek, hogy a 2020. év őszére tervezett rendezvények megtartása -  ahol a 
látogatói létszám várhatóan megközelíti az 500 főt -   a koronavírus járvány 
terjedésének megakadályozása érdekében korlátozásra kerüljön. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
 
5. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megjelent egy jogszabály, amely kimondja, hogy a könyvtári és 
közművelődési dolgozók 2020. november 1-jétől már nem a Kjt. szerinti munkaviszonyban 
lesznek, hanem Mt. szerinti foglalkoztatásban lesznek alkalmazva. Ezzel kapcsolatos előkészítő 
munkálatokat megkezdtük. és a Művelődési Ház alapító okiratát módosítani kell. Tárgyalta és 
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elfogadásra javasolja az előterjesztést az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a 
határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

133/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező – módosító okiratát 
valamint a határozat 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja, és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
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1. melléklet a 133/2020. (VIII.13.) határozathoz 

Okirat száma: MUVHAZ/11/2020. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. december 19. napján kiadott, 
MUVHAZ/10/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ……./2020. (……)ÖH. határozatára  figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény valamint a közművelődési intézmény és nyilvános könyvtár vezetőjének 
megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog 
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. A kinevezés pályázat útján legfeljebb 5 éves 
határozott időre szól.” 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora elhagyásra kerül és az  
alábbira módosul: 
 
 „ 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény  

„ 
 

A módosításokkal nem érintett rész változatlan tartalommal hatályban marad. 
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 
 

P.H. 
 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a 133/2020. (VIII.13.) határozathoz 
 
Okirat száma: MUVHAZ/12/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Régi Városháza 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.   

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910110 Közművelődési Intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi 
közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésére bocsátja; - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól; - biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  

4.3.2. A helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
A könyv, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásával összefüggő feladatok 
ellátása. 

4.3.3.  Múzeumi, gyűjteményi tevékenység. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 
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8 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 

9 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 
amatőr művészetek 

10 083020 Könyvkiadás 
11 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

12 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, 
működtetése 

13 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag 
az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások értékesítésére 
terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan 
végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény valamint a közművelődési intézmény és nyilvános könyvtár vezetőjének 
megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog 
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. A kinevezés pályázat útján legfeljebb 5 éves 
határozott időre szól.” 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 
2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény  
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6. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
döntéseiről  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A képviselő-testület a veszélyhelyzetben nem tudott ülésezni, 
így a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta. A fontosabb döntések előtt egyeztettem 
a képviselőkkel, illetve írásos véleményüket is kértem.  Valamennyi döntésemről folyamatosan 
tájékoztattam a Képviselő-testületi tagokat. Kifogás nem történt a döntések során.   
A veszélyhelyzet megszűnését követően a Képviselő-testületnek döntenie kell a veszélyhelyzet 
alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése vonatkozásban.  

A veszélyhelyzet alatt a polgármester által meghozott  

 rendeletek száma: 6 db 
 határozatok száma: 50 db 

Az előterjesztést tárgyalta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és 
elfogadásra javasolja. A határozat-tervezetet szavazásánál nem kívánok szavazni. Van-e kérdés, 
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt Basky András polgármester nem szavazott- az alábbi 
határozatot fogadta el: 

134/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről készült tájékoztatót áttekintette és a 
meghozott döntéseket megerősíti. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
7. napirendi pont:  
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Herceg József a Közalapítvány elnöke megküldte az anyagot 
jelen pillanatban nem tartózkodik idehaza, ezért nem tudott eljönni, de a beszámolót 
elkészítették és megküldték az önkormányzat részére. Az előterjesztést tárgyalta az 
Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e 
kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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135/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja.  
 

Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős: Képviselő-testültet 
 

8. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Tájékoztatásul közlöm, hogy a 
Lajosmizsei Napok elmaradnak. 2020. augusztus 20-án 17.00 órakor lesz a Művelődési Házban 
a Szent István napi ünnepi műsor. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Fekete Zsoltnak 
átadom a szót. 
  
Fekete Zsolt alpolgármester: Levélben megkerestek a Németh László utcai lakosok. Múlt 
héten nagy vihar volt. Ez az utca Lajosmizsének kritikus helyszíne, a Németh László utca 14. 
szám alatt lejt az utca és rengeteg esővíz összegyűlt az esőzés során. Az utca lakói írtak egy 
kérvényt a Képviselő-testületnek. Ezzel valamit kezdeni kell. Megerősítem, hogy az Alkotmány 
utcában hasonló probléma van, ami árokkal lett megoldva. Most 2-3 cm-en múlott volna, hogy 
a víz betörjön a házamba. A vizet ki kellene vezetni a vásártérre. Megoldást kell találni a 
problémára. Az árok nem biztos megoldás. A tűzoltók is kijöttek és szivattyúzni kezdték a vizet, 
de rájöttek, hogy a víz visszajön. Végül kivezették a vizet a barackosba. A kérvény átadom, 
majd polgármesternek. Múlt héten jeleztem, hogy a Béke téri játszótéren két kutya kint van az 
úton. A játszótér sarkán lévő ingatlanhoz tartoznak a kutyák. A gyerekek félelemben vannak. 
Az egyik kisgyereket úgy megijesztette, hogy azóta retteg a kutyáktól. Úgy tudom, hogy Jegyző 
úr Berényi Attila közterület-felügyelőt kiküldte a helyszínre, de semmi eredmény nem történt. 
Nem tudom, hogy Berényi Attila mit csinál? Személyesen is felhívtam őt és elmondta, hogy 
kimegy a helyszínre és bírságot fog alkalmazni. Szerintem nem végzett helyszíni szemlét, a 
kutyák még mindig az utcán vannak, sőt még ki is zárták őket. Lajosmizsén sok vendégmunkás 
elkezdett gazdálkodni. Megszaporodtak a lopások: valakinek a frigó palántáját lopták el. 
Konkrét eset van erre, a rendőrség szerint nem lehet bizonyítani. Részt vettem egy Gazdakör 
fórumon és ott megemlítették a mezőőr szolgálat pályázatot. A vadásztársaság alap pénzével 
össze lehetne hangolni és be kellene vezetni Lajosmizsén a szolgáltatást. Mulcsozó géppel 
kapcsolatban két céget megkerestünk és árajánlatot kértünk.  Ezek ipari gépek. Három féle 
variáció van: a Nobili 3 350 000 Ft+Áfa. A Royal Traktor gépei jobbak, viszont drágábbak. 
Orsi szárzúzó 2290 mm széles, gép billenési szöge 90°, ára bruttó 4 018 280 Ft. A másik gép 
2440 mm széles és bruttó 4 473 702 Ft. Mind a két gép a traktorunkhoz megfelelő. A gépekhez 
mechanikus ütközésbiztosítást lehet még pluszban rendelni, ami 270.000 Ft+Áfába kerül. 
Láncos kirepülés védelem pedig 40.000 Ft+Áfába kerül. A kisebbik gépet javaslom megvenni.  
 
Basky András polgármester: A költségvetésben betervezésre került, de meg kell várni a 
szeptember végét. A szeptemberi ülésen tudunk erről dönteni. Egyszer már terveztünk mezőőri 
szolgálat indítását, de nem sikerült végül elindítani. Lajosmizse külterülete nagy, napi 8 órában 
lehet foglalkoztatni a mezőőrt.  
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Fekete Zsolt alpolgármester: A két közterület-felügyelőt is be lehetne vonni a feladatba. 
 
Basky András polgármester: Nekik is napi 8 órás munkaidejük van. A mezőőr szolgálat 
kialakítását megvizsgáljuk.  
 
Fekete Zsolt alpolgármester: A vadászokkal is összelehetne vonni, mert van pénzük.  
 
Dr. Balogh László jegyző: Ilyen lehetőség már nincs.  
 
Basky András polgármester: A kóbor kutyákkal sok problémánk van. Éves szinten 1,5-2 
millió forintot fizetünk a kutyák befogására. Egy kutya befogása 31.000 forintba kerül. Akinek 
kutyája van az felelősséggel tartozik érte.  
 
Dr. Balogh László jegyző: Amikor jelzést kaptam erről, akkor rögtön intézkedtem is kiment a 
kollega és akkor kutyák be is lettek terelve. Úgy tűnt, hogy ez a probléma megoldódott. Otthon 
volt egy fiatal hölgy az érintett ingatlanban. Nem kaptam visszajelzést senkitől sem, hogy a 
kutyák ismét a közterületen lettek volna. 
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Berényi Attila felhívtam és elmondta, hogy felszólította a kutya 
tulajdonosát. Jeleztem felé, hogy ismét kint vannak a kutyák, megígérte, hogy másnap kimegy 
és intézkedik az ügyben.  
 
Dr. Balogh László jegyző: Nekem erről már nincs információm. Az a kérésem, hogy ilyen 
esetben legközelebb visszajelzést kapjak. 
 
Basky András polgármester: A kutya tulajdonosoknak felelősségük van, vigyázni kell a 
kutyákra. Közterület-felügyelők számos alkalom során szórólappal ezeket a helyzeteket 
próbálják kezelni. Át kell gondolni, hogy mi lehet erre a megoldás, szigorításokat kell hozni ez 
ügyben. Az elmúlt héten történt esőzés nem csak a fent megnevezett ingatlanban okozott 
problémákat, hanem máshol is. Saját magam is tapasztaltam ezt a problémát, javasolt 
homokzsákok kihelyezése. Földházi Zoltánnal egyeztetni fogok az árkok tekintetében. 
Mindenkinek a saját vizét a saját területén kell elvezetni.  
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Az árok megoldás jól működik. A Béke téri játszótérnél lévő 
árok elhelyezése óta nincs a vízzel probléma. 
 
Basky András polgármester: Megvizsgáljuk az ügyet.  
 
Fekete Zsolt alpolgármester: A főúton is áll a víz, mert nincs árok. 
 
Basky András polgármester: Eredetileg ki volt építve az árok, de az üzlettulajdonosok 
parkolókat alakítottak ki azok helyén.  
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Alsólajost elverte a jég múlthéten. Jégágyúkat működtetni kell. 
Nagyon sok város működteti az ágyúkat és nincs ezzel probléma. Most már nem működőknek 
a lajosmizsei jégágyuk, egy működik, ami az Agrárkamaráé. Az idén már a második jégverésem 
volt. Nem kívánom, hogy Lajosmizsét ilyen csapás érje, nagy károk keletkeznek majd. Az 
önkormányzatnak támogatni kell a jégágyuk működtetését.  
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dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez elsődlegesen a gazdák érdeke nem a lakosságé. Ha az 
orvosoknak nem tudtunk adni ügyelet emelésére 1 000.000 forintot, de jégkár enyhítésre adjunk 
pénzt? Nekem, mint vállalkozónak, ha van valami érdekem, akkor oda teszem a magamét.  
 
Sebők Márta képviselő: Az állam átvállalta a feladatot, több millió forintot különítenek el erre.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Sok gazda van Lajosmizsén, össze kell fogniuk.  
 
Borbély Ella képviselő: Állítólag ezt a szert kérni kell és ingyen adják.  
  
Lukács Józsefné képviselő: A mi tanyaudvarunkon van elhelyezve a Lajosmizsét védeni 
hivatott automata jégvédelmi rendszernek egyik tagja. Az idei a 3. év amióta az Agrárkamara 
kiépítette a rendszert. Ez egy 10-szer 10 kilométeres négyzethálót képzeljétek el az országra 
ráterítve vagy az ország térképére ráterítve és egy pont ott van nálunk. Ez a 3. esztendő az idén 
már működött ez a gép az első 2 évben egyáltalán nem. A konstrukció ilyen-olyan amolyan 
hibák léptek föl, nem működött. Ilyen automata rendszer nem túl sok van az országban, de pont 
Lajosmizsére ilyen került. A többi helyen manuális gép van, tehát ki kell menni egy embernek 
megnyitni a csapot beledobni egy gyufát és akkor elindul ez a légvédelmi rendszer. A korábbi 
években mi ugyan ilyeneket használtunk 5 darabot azt a gazdák vásárolták meg, össze adtuk a 
pénzt és is működtettük 7 éven keresztül. Az sem volt 100 százalékos, mert olyan nincs, ez a 
70 százalékos hatékonysággal működött, és talán egy kicsivel kevesebb volt a jégkár. Mind a 
két alkalommal kint voltam a tanyán működött az automata, tehát bekapcsolt párologtatott. 
Viszont azt nem tudom én sem meg a többiek sem, hogy aki minket hivatott védeni a 
széljárásnak megfelelően, hogy mondjuk Kecskemét északi részén elhelyezett generátort vajon 
bekapcsolta e valaki vajon kiment-e oda valaki egy gyufát beledobni. Úgy tűnik, nem, de ennek 
se én sem más nem vagyunk hivatottak ezt ellenőrizni. Az előző két évben, amikor a 
konstrukció miatt nem működtek, amikor generátorok akkor én kértem az Agrárkamarától, 
hogy van nekünk 5 kis gépünk, ami üzemképes adjanak hozzá muníciót és mi fogjuk 
üzemeltetni meg is történt, de mivel most már jó a nagygép, ezért nem adnak. Ezért kértük 
tavasszal azt, hogy járuljon hozzá a város ahhoz, hogy a védekezést még meg tudjuk erősíteni 
és biztonságosabbá tenni. Nem sikerült. Most a gazdáktól úgy kérni, hogy nagybetűvel ki van 
írva, mindenhol, hogy, hogy állami pénzből van a jégelhárítás így ezek után kihez menjek oda, 
hogy adjál még 30.000-40.000 forintot arra, hogy üzemeltessük a masinákat. 
 
Basky András polgármester: Ez egy bonyolult kérdés. Annyi bizonyos, hogy 100 % védelem 
nincs. A jégfelhők több km magasságban vannak és mire leér a jég nem tud elolvadni. Kisebb 
jégdarabok esnek, mint azokon a területeken ahol nincs jégvédelmi rendszer. A Németh László 
utca tekintetében megnézzük mit tudunk csinálni.  Borbély Ellának átadom a szót. 
 
Borbély Ella képviselő: Csatlakozva Zsolthoz a román állampolgárokkal kapcsolatban. Nem 
mondom, hogy vendégmunkások fogalmam sincs, hogy dolgoznak-e vagy nem. Általában az 
embernek a szomszédjaival írott és íratlan szabályként békés egymás mellett éléssel szoktunk 
lenni, nem zavarjuk egymást stb. Most általában minden évben, elég sűrűn beszélek erről a 
problémáról, ami ebben a városban kialakult. Azokban a házakban ahol üzletszerűen a 
tulajdonosok kiadják albérletbe a román állampolgároknak a házukat. Amikor otthon vannak, 
akkor zaj van, a szomszédok nem tudnak pihenni. Ahol nincs meleg víz ott szeméttel fűtik a 
kint az üstöt, hogy tudjanak este mosakodni. Sajátos bűz van, nem használják a kukákat, illetve 
nincs  kukadíj befizetve, ezért felhalmozódik szemét az udvarukon, patkányok tenyésznek stb. 
Azt gondolom, hogy mindannyian tudunk mi ezekről a problémákról, minden egyes 
alkalommal, amikor én ezt felvetem, akkor hát hallgatunk és mondjuk, hogy igazából nem 
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tudunk mit tenni, de a probléma egyre regenerálódik. Mindannyian tudjuk, hogy kik azok, akik 
felvásárolják azokat az ingatlanokat, itt Lajosmizsén, hogy utána ebből üzletet tudjanak 
csinálni, nem olyan sokan vannak egyébként, és mégis hallgatólagosan hagyjuk ezt a dolgot. 
De miért? Olyan belső feszültség van már itt a lakosok körében, főleg akik köré odatelepülnek 
ezek az emberek, tehát 30-40 ember lakik egy házban a melléképülettel is mindennel együtt. 
Van olyan ház és erről tudunk, ahova egyetlen egy óvodás korú kisgyerek van bejelentve. Az 
is csak azért, hogy tudjon óvodába járni. Közben 30-an élnek abban a házban, nyilván ez az 
óvodás gyerek nem egyedül él. És ezzel a környéket egyszerűen megfertőzik a zajjal, a kosszal, 
a bűzzel, azzal az életmóddal, ami azt gondolom, hogy Lajosmizsére nem vall, hiszen tényleg 
még próbálunk szomszédjainkkal úgy élni, hogy ne zavarjuk, rendbe tartjuk a házainkat, a 
kertjeinket, nem tüzelünk szeméttel az udvaron, hogy felfűtsük a meleg vizet.  Beszéljünk erről 
a problémáról, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink vannak. Az a pár ember, aki üzletszerűen 
kiadja ezeket a házakat, termelődik a profitja akkor, vesz még egy házat, ezt mind adó és 
mindenféle illetékmentesen és akkor vannak olyan településrészek, ahol már ahol már 
élhetetlen lakni. 
 
Basky András polgármester: Ezt a problémát mi is tapasztaljuk. Amennyi eszköz 
rendelkezésre áll azt alkalmazzuk is. Vannak dolgok, amik nem a mi hatáskörükbe tartoznak 
ilyenkor Jegyző úr számos alkalommal lépett ebben az ominózus ügyben is, amit említettél, és 
igazából úgy tűnik, hogy nem nagyon van olyan megoldás, amitől ez működőképes tudna lenni. 
Bizonyára emlékeztek rá, hogy amikor a Covid-19 vírus elindult, akkor kezdeményeztem azt, 
hogy gyűjtsük össze őket. Nem olyan egyszerű a történet. Javaslom, hogy a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságon beszéljük meg.  
 
Dr. Balogh László jegyző: Nagyon nehéz téma. Minden esetben, ami a tudomásunkra jutott 
eljárunk a hatáskörünkben. Nyilván csak addig, amíg a hatáskörünk terjed. Az említett esetben 
ahol 30-40-en laknak és egy óvodás gyerek van bejelentve, ott is eljártunk és átadtuk a 
gyámhivatalnak. Sajnos mi erről visszajelzés nem kapunk. NAV felé rendszeresen 
bejelentéseket teszünk, azokra vonatkozó szabályok szerint szintén semmiféle visszajelzés nem 
kapunk, hogy mi történik, tehát igazából csak az ismételt bejelentésekből vagy nem 
bejelentésekből tudunk tájékozódni, hogy érdemben történt-e valami. A szemét, a mi 
hatáskörünk, amikor így magáningatlanokon van szemét, akkor az eljárást lefolytatjuk. Most 
annyiban változtatunk itt az utolsó eljárásokban, például a Buckói út vonatkozásában is, ahol 
nagy mennyiségű hulladék van lerakva, hogy miután mi nem boldogultunk a végrehajtással 
átadtuk az NAV-nak. Viszont nagyon lassan haladnak ezek a folyamatok. A Buckói útnál még 
nem tudjuk, hogy mi fog történni.  
 
Basky András polgármester: A következő bizottsági ülésen megbeszéljük ezt a témát. Belusz 
Lászlónak átadom a szót. 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm a szót Polgármester úr. Igazából én csak egy tájékoztatást 
szeretnék mondani. Több, mint egy éve várjuk már igazából a vasúton túl, hogy szélessávú 
internet megjelenjen részben kiépült már a hálózat, csak itt az engedélyezési folyamat belassult 
ugye a vírus helyzetre való tekintettel és egyéb okok miatt. Végre talán ott tart a dolog, hogy a 
hírközlési felügyeleti engedély most a napokban meg fog lenni, és innentől kezdve körülbelül. 
2 hónap és akkor lehet majd a csatlakozásokkal kérni. Részben már a Berénybenei úton már 
kiépült itt már sokan élvezik a szolgáltatást. Viszont amiről beszélek a Boróka utca, Kökény 
Gesztenye, Galagonya, Petrás köz, Borostyán utcák a Kodály Zoltán, a Bartók Béla a Liszt 
Ferenc utcákon arra szintén hamarosan elérhető lesz a szolgáltatás, úgyhogy körülbelül még 
egy kis türelmet körülbelül 2 hónap és akkor használható lesz. Köszönöm szépen!  
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Basky András polgármester: Van-e valakinek még interpellációja? Bagó Istvánnak átadom a 
szót. 
 
Bagó István képviselő: Én a játszótérrel kapcsolatban szeretnék napvitorlát kérni, mert több 
szülő is jelezte, hogy a játszótéren a homokozó ilyen tűző napon nem igazán használható 
gyerekek számára. Esetleg, hogyha ez nem megy, akkor esetleg a homokozót arrébb lehetne 
helyezni. Ez lenne az egyik, a másik pedig Lajosmizse látképét nagyon rontja a Posta tó, ahogy 
kinéz a másik pedig a Vízgép előtti terület, hogy a növényzet fel van nőve. Nem tudom, mit 
lehetne csinálni? A tulajdonosokat megkérni, hogy egy kicsit jobban gondozzák a területet. A 
Posta tónál már szemét is található. Ezzel valamit kellene tenni, mert a főúton Kecskemét felől, 
ha bejön valaki ne ezzel találkozón már, hogy városunk igénytelen. Nem megfelelő a látkép. 
 
Basky András polgármester: A játszótérnél megnézzük, hogy melyik megoldás 
működőképesebb. Az 5-ös főút melletti rész egy olyan terület, ami a következő rendezési 
tervnél vissza fogunk térni. A tulajdonosokat időnként fölszoktuk szólítani, de valóban nem a 
legszebb látvány. A Vízgép területnél is számos alkalommal tulajdonosnak szóltunk már, hogy 
rendezni kellene. Legtöbbször csak akkor történik valami, hogyha szólunk. 

Bagó István képviselő: Kényszer kaszálást lehet-e? 

Basky András polgármester: Először fölszólítást kap, és ha nem csinálja meg, akkor van a 
kényszerkaszálás, amit kiszámlázzuk, de ez általában működni szokott. Amennyiben további 
interpelláció nincs, akkor az interpellációra adott válaszokat, aki elfogadja, jelezze! 

Fekete Zsolt alpolgármester: Igen, elfogadom a választ. 
 
Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Bagó István képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 
15.20 órakor bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

 

 


