
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-én, 

du: l7.00 órai kezdettel, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről 

 
Jelen vannak:   Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sebők Márta, Belusz László,      
                           Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Tibor, Fekete Zsolt,  
                           Sápi Zsomborné, Borbély Ella, Keresztes Ferenc képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 
Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket, mely közmeghallgatással 
egybekötött. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből mind a 12 fő jelen van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, 
hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s 
egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:   
 
Napirendi pontok:  

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2017. évi elképzelésekről   

Előadó: Basky András polgármester 
 

2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 

 
 
1./ Napirendi pont 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), 
költségvetési helyzetéről és a 2017. évi elképzelésekről   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A tájékoztatót a prezentációval együtt szeretném megtenni. 
 
Basky András polgármester: Aki a Képviselő-testület tagjai közül a polgármester tájékoztatóját az 
Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
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157/2016. (XI. 24.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2016. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), 
költségvetési helyzetéről és a 2017. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 24. 

 
 
 

2./ Napirendi pont 
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
 
Basky András polgármester: Köszönöm a figyelmet, várjuk a lakosság észrevételeit.  
 
Engelmann József: Szép számmal megjelentünk a mai napon, de a lakosság közül kevesen jöttek el. Ilyen 
nagy az érdeklődés a város iránt? Évek óta halmozódik a patkány Lajosmizse környékén. A helyi lakosok 
mázsa számra veszik a patkánymérget. Úgy gondolom nem csak a lakosság feladata ennek a problémának a 
megszüntetése. A patkányok elszaporodásának oka a szemétlerakó hely megszüntetése lehet és ezek a 
rágcsálók áttelepültek a városba. Az ÁNTSZ felé jelezni kell ezt a problémát, lépni kell ez ügyben.  
Mennyi munkahely teremtődött az Önkormányzat által Lajosmizsén? Ha bármi történik az országban miből 
fogunk megélni Lajosmizsén?  
Régen egy nagyon jó Önkormányzat volt, mostanában egyre jobban kezd megszűnni. A tevékenység 
köröket veszik ki az Önkormányzat alól és mások rendelkeznek Lajosmizse Önkormányzat fölött. Ha a 
testület hoz egy döntést, azt azonnal felülbírálják.  
24 év óta a dűlő utak problémája nem oldódott még meg. A dűlőm fáit kivágják, mivel az úttól számítva 
megadott méterek alapján nem lehet fa. Mindenki más értéket tud erről. Lassan kiírtjuk így a környezetet, a 
szélfogó fákat. Hány méternek kell lennie ennek a sávnak? Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a felvetett kérdéseket! Mi magunk is érzékeltük a 
patkányok jelenlétét. Tettünk már lépéseket annak érdekében, hogy ez a probléma megszűnjön. Nagyobb 
mennyiségű patkányirtó szert is vásároltunk és kihelyezésre kerültek a problémás terültekre és felhívó 
levelek kiküldése is megtörtént. A lakosság helyett nem tudunk sok mindent megtenni. Régen is volt 
patkány és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Nem függ össze a szeméttelep bezárásával a patkányok 
elszaporodása. A szeméttelep már üres telep volt és nem volt mit fogyasztani a patkányoknak.  
Az Önkormányzat nem elsősorban munkahelyet teremt, hanem azokat a feltételeket teremti meg, amelyek a 
vállalkozások munkahelyet tud teremteni. A pedagógusok átkerültek az Klebersberg Intézménybe, akkor ők 
még itt dolgoznak. Munkaerőhiány van, mint munkanélküliség. A közmunka program is ezt a célt szolgálja. 
Akik bekerülnek, a programba ezzel együtt a munka világába kerülnek. Az intézményekhez került 
közmunkások megszerették a munkahelyet és szívesen dolgoznak ott. Nagyon összetett probléma. A 
leszakadó rétegek segítésével jött létre ez a program. Későbbiekben lesz még számos program lehetőség, 
melynek lényege a munkavállaló és a munkáltató összehozása.  
Van egy kormányzati koncepció, amit a kormány követ. Járások kialakítása, bizonyos feladatok 
átcsoportosítása, ebben a helyzetben nekünk nincs választási lehetőségünk. Kérdezem Jegyző Urat volt-e 
olyan döntés, amit fent megsemmisítettek volna? 
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dr. Balogh László jegyző: Nem! 
 
Basky András polgármester: Ezek a döntések mind a jogszabályi háttérnek megfelelőek voltak.  
A dűlő utak, járdák állapota optimális legyen, nagyon sokat kell tenni. A gazdasági válság nem előre vitte a 
dolgokat, hanem hátráltatta. Kevesebb pénzből lehetett gazdálkodni. Most a gazdasági növekedés rendben 
van. A Kormány intézkedései mind előre mutatóak és a gazdasági növekedést segítik elő. A dűlő utakat már 
a saját traktorjainkkal meg tudjuk javítani éves szinten, de ez nehéz feladat. Hány méternek kell lennie, ha 
megmondod, nekem melyik útról van szó?  Ahány út annyi méter széles, ezt ki kell mérni GPS eszközzel. 
Az út az önkormányzaté, de az út mellett lévő dolgokért a tulajdonos a felelős. Mindig lesznek olyan utak, 
amihez nem jutunk ki. Összesen 400 km útról van szó.  
 
Engelmann József: Köszönöm a választ elfogadom! Fel szeretnék ajánlani a városnak 800 darab 
szépirodalmi könyvet.  Kérem, a könyvtár vegye fel velem a kapcsolatot. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a felajánlást! A könyvtár vezető itt van, vegye fel vele a 
kapcsolatot.  A Hivatal kollégái azért vannak itt, hogy a felmerülő kérdések esetén válaszokat tudjanak adni.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: A mai napon terepszemlén voltunk Szilágyi Ödönnel és Kovács Gáborral a 
Mihálka dűlőnél, ami kivisz a Homokbányáig. Strabag alvállalkozó fog több ezer m3 homokot elszállítani. 
Ezt a problémát megelőzzük végig mentünk a kritikus pontokon. A helyzetet kezelni kell és fel kell venni a 
cégekkel a kapcsolatot és vegyék ki ők is a munka részét.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést! 
 
Szőrös Zoltán: Fel szeretném hívni a figyelmet Lajosmizse jogi egyenlőtlenségére. Aszimmetrikus a 
jogszabályozás az építésügyben. Tisztességes állampolgár építkezés, bővítés esetén engedélyeztetést kér, 
ami drága és hosszú időbe telik. Vannak olyan állampolgárok, akik nem törődve a jogszabállyal megkerülve 
azt és engedély nélkül építkezik.  Miért van ez így? A jogszabályoknak, mindenkinek egyformán 
érvényesnek kell lennie. Nincs kivétel, ez sajnos nehéz ügy betartatni. Köszönöm szépen! 
  
Basky András polgármester: Ha kérdezném, hogy melyik mellett szavaznál, hogy mindenki a szabályok 
betartásával vagy nem betartásával építkezzen? A válaszodat tudom, hogy a szabályok megtartásával. Én is 
ezt támogatom. Ha valaki elkezd egy építkezést az hosszú folyamat, mindenkit kérek, a szabályok 
megtartásával kezdje a munkálatokat. A hatáskör nem a Lajosmizsei Önkormányzatnál van, hanem a 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyinél. Ha valaki azt tapasztalja, hogy nem megfelelő építkezés folyik 
értesíteni, kell az Építésügyi Hatóságot. A 60-as években sok szabálytalan építkezés zajlott Lajosmizsén. 
Rengeteg problémát okoz az Építésügyi Hatóság számára az utca kép kialakítása miatt. A Hatóság súlyos 
bírságot szabhat ki a szabálysértés miatt. A szabályos és engedélyezett építkezés esetén ilyen eset nem 
fordulhat elő.  
 
Engelmann József: Régen a tanyavilág kialakulása során biztos nem volt építkezési engedély az épületekre. 
Le kell bontani azokat az épületeket és az Önkormányzatnak kell biztosítani a lakhatást e személyek részére. 
Vállalod a felelősséget, hogy lebontod a szabálytalan házakat?  
Van egy állampolgári jog a tiszta élelem és a tiszta ivóvíz, ez alkotmányos joga a magyar állampolgárnak a 
víz. Ha engedélyes kutat furatok a saját költségemre és most az állam bácsi ráteszi a vízórát, hogy fizessem a 
vizet. Ez esetben betemetem a kutamat és kérem az Önkormányzatot, hogy a vizet vezessék ki hozzám. 
Városban kivitelezni lehet, de tanyavilágban képtelenség megoldani.  
 
Szőrös Zoltán: Köszönöm a választ. Minden jogszabályt lehet kellő rugalmassággal kezelni, de ha olyan 
helyen épülnek lakóházak ahol szabálytalan, későbbiekben sok problémát okozhat. Nem a lakosság 
hatóköre, hogy feljelentse a szabálysértőket, hanem a Hatóságé.  
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 Basky András polgármester: Akárhol építkezzen, az ember sok pénzbe kerül. Be lehet jelenteni az 
engedély nélküli építkezést. A külterületekre nem fogunk kivinni a vizet, csak a belterületre. A kútfúráshoz 
mindenkinek joga van, de az állam szabályozni szeretné ezt. A sok fúrt kút során rengeteg szennyeződés 
kerül a az ivóvíz készletbe. Kötelezettsége mindenkinek a természet védése, óvása. A kormány próbál rendet 
tenni, sokszor darázsfészekbe nyúl. Nem az a kérdés kinek van kútja, hanem kinek nincs.  
Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását, javaslatát. Igyekszünk megvalósítani azokat 
lehetőségeink szerint.  
Amennyiben nincs már több kérdés, észrevétel, bejelentés, köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a 
meghívást, az ülést ezennel berekesztem 18.41 órakor. 
 
 
 
 
 
 

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


