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Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2015. március 12. 

 
 
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
19/2015. (III. 12.) ÖH.  Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptárának 

elfogadása 
 
20/2015. (III. 12.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 

terve 
 

21/2015. (III. 12.) ÖH.   Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés 
     Helyi Programja felülvizsgálatának elfogadása 

 
22/2015. (III. 12.) ÖH.  Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzattal 
 

23/2015. (III. 12.) ÖH.  A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére helyi közút – és 
járdahálózat felújítása vállalkozási szerződés keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntések 

 
24/2015. (III. 12.) ÖH.  Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 2014. évi munkájáról 
 

25/2015. (III. 12.) ÖH.   Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés 
 
26/2015. (III. 12.) ÖH.   Zárt ülés döntése 

 
27/2015. (III. 12.) ÖH.   Zárt ülés döntése 

 
28/2015. (III. 12.) ÖH.   Zárt ülés döntése 

 
29/2015. (III. 12.) ÖH.   Zárt ülés döntése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Képviselő-testület 2015. március 12-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Borbély Ella, Bujdosó 
János, Orbán Antal, Belusz László, Sebők Márta, Fekete Zsolt képviselők. A Képviselő-testület 
létszáma összesen 9 fő. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő nem tud a mai ülésünkön részt venni, Péli 
Szilveszter és Keresztes Ferenc képviselők pedig jelezték, hogy késni fognak. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
             
            
Egyéb meghívottak:   Szilágyi Ödön irodavezető 
    Dömötör Klára Edit irodavezető 
    dr. Tóth Andrea irodavezető 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Bai Tímea csoportvezető 
    Tengölics Judit IGSZ vezető 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 

Varga Mária bizottsági tag 
    Sikárné Borbély Mária 
    Sánta Tibor  
    Koller Dániel 
    Popovics Zsuzsanna 
    Dr. Halász Erik 
     
 
         
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Józsáné dr. Kiss Irén 
képviselő nem tud a mai ülésünkön részt venni, Péli Szilveszter és Keresztes Ferenc képviselők pedig 
jelezték, hogy késni fognak. 
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném elmondani, hogy mindenkit várunk nagy szeretettel 
holnap a Művelődési Házban 17.00 órakor a Március 15-i ünnepi műsorra.  
A meghívóban 8 napirendi pont szerepel, egyet javasolok pluszba felvenni, ez pedig a „Kálmán Imre 
utcai telekalakítással kapcsolatos döntés”. Ezután még lesz egy zárt üléses napirendi pont is. 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 Képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 
 

Előterjesztő 

1. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
 

Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve Basky András 
polgármester 

4.  Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 
felülvizsgálatának elfogadása 

Basky András 
polgármester 

5. Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Basky András 
polgármester 

6. Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása Basky András 
polgármester 

7. Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. 
évi munkájáról 

Basky András 
polgármester 

8. Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés Basky András 
polgármester 

9. Interpelláció  

 Zárt ülés   

 1. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei 
elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogás elbírálása 
 

dr. Balogh László 
jegyző 

 
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság kiírta a pályázatot a civil és 
sportszervezetek támogatására. Beérkeztek a pályázatok, összeült a bizottság, megtárgyalták, és most 
elfogadásra javasolják. Az összegek a következőek: 
  Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 2 410 
  Asztalitenisz Club 110 
  Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt) 110 
  Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 600 
  Mizse Kézilabda Club 4 060 
  Lajosmizsei UKC 2 670 
  Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési) 160 
  N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 50 
  Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 120 
Egyéb civil szervezetek 4 200 
Lajosmizséért Közalapítvány 2 200 
Lajosmizse Polgárőr Egyesület 300 
Bursa Hungarica 300 
Rákóczi Szövetség 50 
Őszikék Nyugdíjas Klub 150 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja 125 
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Gyermekekért Plusz Alapítvány 400 
Tündérkert Alapítvány 175 
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület 150 
Kecskemét Mentőállomás 50 
Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 200 
Egyéb civil szervezetek 100 
 
 
Basky András polgármester: PEB is megtárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 
 
 

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

 
 
A kihirdetés napja: 2015. …………………. 
 
 

/ dr. Balogh László / 
           jegyző 



1. melléklet a 9/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„8. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 
    
 Egyéb működési kiadások részletezése 
    Működési célú támogatás államháztartáson belülre 

   Ezer Ft-ban 
   Megnevezés eredeti 

előirányzat  

 1. Tűzoltóság 9 000 

 2. Lajosmizsei Rendőrőrs 1 500 

 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 200 

 4. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 350 718 

 5. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 361 418 

       
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

   Ezer Ft-ban 
   Megnevezés eredeti 

előirányzat  

 1. Civil szervezetek 14 490 

 1.1. Sportszervezetek 10 290 

 1.1.1.   Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 2 410 

 1.1.2.   Asztalitenisz Club 110 

 1.1.3.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt) 110 

 1.1.4.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 600 

 1.1.5.   Mizse Kézilabda Club 4 060 

 1.1.6.   Lajosmizsei UKC 2 670 

 1.1.7.   Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési) 160 

 1.1.8.   N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 50 

 1.1.9.   Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 120 

 1.2. Egyéb civil szervezetek 4 200 

 1.2.1. Lajosmizséért Közalapítvány 2 200 

 1.2.2. Lajosmizse Polgárőr Egyesület 300 

 1.2.3. Bursa Hungarica 300 

 1.2.4. Rákóczi Szövetség 50 

 1.2.5. Őszikék Nyugdíjas Klub 150 

 1.2.6. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja 125 

 1.2.7. Gyermekekért Plusz Alapítvány 400 

 1.2.8. Tündérkert Alapítvány 175 

 1.2.9. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület 150 

 1.2.10. Kecskemét Mentőállomás 50 

 1.2.11. Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 200 

 1.2.12. Egyéb civil szervezetek 100 

 2. Egyház 200 

 2.1.   Református Egyház 200 

 3. Vállalkozások 130 

 3.1. Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása 130 

 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14 820 
„ 
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Keresztes Ferenc képviselő 15.05 órakor megérkezett, így az ülés 10 fővel továbbra is 
határozatképes.  
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Egy pici változás történt a rendezvénynaptárba, hiszen vannak olyan 
rendezvények, melyek nem a város egészét érintik, hanem csak egy-egy intézményt. A kiosztós 
anyagban látható, hogy az Egészségház 4 programot szeretne megjelölni a rendezvénynaptárba. A 
gyermekvédelmi konferencia már szerepel benne, a másik hármat viszont szerintem intézményi 
szinten kellene kezelni. Ez a rendezvénynaptár ha elfogadásra kerül, megtalálható lesz a város és a 
Művelődési ház honlapján is. Borbély Ella képviselő javasolta, hogy jó lenne ha egész évben követni 
tudnánk a módosításokat, de ehhez rendelet kellene. ÖB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja határozat-tervezetet, az általam elmondott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
19/2015. (III. 12.) ÖH. 
Lajosmizse Város 2015. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2015. évi 
kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően az 
alábbi módosításokkal fogadja el: 
 

a) Az előterjesztés melléklete kiegészül a kiosztottak alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2015. évi 
intézményi kulturális rendezvénynaptárával, melynek rendezvényei a Sport – és 
Szabadidő Tábor a Lajosmizsei Sportcentrumban  2015.06.29. -2015.07.03. között és 
2015.07.06. - 2015.07.10. között valamint a Gyermekkarácsonyi Ünnepség 
2015.12.12-én a Polyák Imre Sportcsarnokban. 
 

b)   Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptárában a Gyermekvédelmi 
Konferencia időpontja 2015.03.30., helyszíne Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér 
Akác Csárda 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. március 12. 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet, és ha év közben 
bármi változás van, akkor azt fel kell venni a tervbe. Jelenleg négy közbeszerzés van tervbe véve, 
mind az útépítéssel kapcsolatos. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
20/2015. (III. 12.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. március 12. 

 
20/2015. (III.12.) határozat melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám A közbeszerzés tárgya  Irányadó eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolatok 

felújítások I. ütemének 
kivitelezése  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. január 23.  

2 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolatok 

felújítások II. ütemének 
kivitelezése  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  
pályázat eredményétől 

függően  

3 

Építési beruházás: 
Parkolók és 

gyalogátkelőhelyek 
építése  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. szeptember  

 
4 

Építési beruházás: 
Szabadság tér 6-8. szám 

előtti térburkolat 
felújítás  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. szeptember  
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

 

 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja felülvizsgálatának 
elfogadása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Két évvel ezelőtt fogadtuk el először a programot, ebben benne volt, 
hogy két évente felülvizsgáljuk. Az 54-55-56. oldalakon beletettük a 2014-20-as fejlesztési terveket is. 
Sok mindentől függ, hogyan tudjuk ezeket megvalósítani. Az ÖB két módosítást javasolt az anyagban, 
az egyik, hogy a 13. oldalon az intézmény dolgozói létszáma 56,5 fő helyesen, a másik pedig, hogy az 
57. oldalon az óvodások száma 465 helyett 441 fő, hiszen a 24 fő a bölcsődések száma. Mindhárom 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja határozat-tervezetet, az elhangzott 
kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
21/2015. (III. 12.) ÖH. 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés 
Helyi Programja felülvizsgálatának elfogadása 
 
 

 Határozat 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Local Agenda 
21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatát az alábbi módosítással: 
 
1. Az előterjesztés 13. oldalán az óvoda dolgozói létszáma összesen: 56,5 fő. 
2. Az előterjesztés 57. oldalán az óvodai maximális gyermeklétszám 2013. évi oszlopban 441 fő. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. március 12. 
 
 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az együttműködési megállapodás lényege, hogy beírtuk, hogy a 2014-
20-as ciklusban mire szeretnénk pályázni. A megye feladata, hogy a településeket segítse a 
projektekben, a kidolgozásban, elszámolásban, stb. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a 
megyének sokkal nagyobb rálátása lesz ezekre a projektekre, így mindenképpen célszerű lenne 
megállapodást kötni velük. PEB, ÖB megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
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22/2015. (III. 12.) ÖH. 
Együttműködési megállapodás megkötése 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 2020 
területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 
előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források 
felhasználási hatékonyságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési 
megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal megkösse, és az ehhez 
szükséges egyeztetéseket, aláírásokat megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. március 12. 

 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Januárban döntöttünk a 165 M Ft-ról, hogy ebből utakat és járdákat 
építünk. Van egy keret megállapodásunk a Duna-Aszfalttal, melyben lehetőség van az árról 
egyeztetni. A konzultáció után az ajánlatunk nettó 130.642.625 Ft lett. PEB tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Miután közbeszerzési eljárás lezárásáról van szó, ezért név szerinti szavazás szükséges. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Orbán Antal képviselő: Úgy gondolom, hogy ez a keret megállapodás nem előnyös számunkra, 15-
20 %-al túl van számlázva, ennyivel kevesebből is meg lehetett volna csinálni.  
 
Basky András polgármester: Ezt honnan veszed? 
 
Orbán Antal képviselő: Úgy hallottam. 
 
Basky András polgármester: Akkor én meg azt mondom, hogy 50 %-al kevesebbért is meg lehetett 
volna csinálni, és versenyezzünk, ki mond nagyobbat. Ez nem így működik. Több ajánlatot is kértünk 
be, nem volt ettől kedvezőbb. Ezt a KFF is jóváhagyta, és a projektért felelős miniszter is, tehát 
magasabb fórumokon is. Nyilván nem teszik ezt, ha valami nincs rendben vele. 
 
Sebők Márta PEB elnök, képviselő: Az Európai uniós tagságunk igen sok rosszat hozott számunkra. 
Talán több rosszat, mint jót. Megjelentek az uniós finanszírozású projektek 90-100 %-os támogatás 
intenzitással, amelyek elsősorban állami és önkormányzati finanszírozású beruházások. Ezek a 
fejlesztések minden esetben hihetetlenül magas költségekkel valósulnak meg, elszakadva a valós és 
reális ár értékaránytól. Erősen torzítva egy-egy beruházási költség bekerülési értékét. Így válhattak 
ezek a nagy projektek a korrupció melegágyává. Ezért láthatnak napvilágot mostanában például 
mindenféle homályos telek panamák. Ezek az uniós pénzből úgymond „ingyen pénzből” - ami 
egyébként nem ingyen pénz, mert keményen megfizetjük az uniós tagságunk díját- finanszírozott 
munkák azután meghatározzák a gazdaság más területein az egységnyi kivitelezési költségeket. Ami 
aztán nagyon rossz hatással van a gazdaság más szereplőire is. A kivitelező részéről olyan árfelhajtó 
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hatása van, ami mögött nincs valós gazdasági teljesítmény, másrészről a megrendelőnél, vagy a 
beruházni szándékozónál fedezethiányt következtet. Jelen pillanatban Lajosmizsén nem uniós projekt 
megvalósítását tervezzük. Nekünk az adósságkonszolidációból eredően kapott 168 M Ft-ról kell most 
döntenünk. Arról az összegről, amelyet az elmúlt 20 év felelősségteljes gazdálkodásáért kaptunk. Amit 
azért kaptunk, mert az elmúlt 20 évben sok-sok beruházást, fejlesztést nem végeztünk el, mert nem 
volt rá fedezetünk, okozva ezzel néha nem kis bosszúságot a lakosságnak, például elmaradt az 
úthálózat fejlesztése. Egy 2012-es, számunkra előnytelenül kötött keretszerződésnek köszönhetően 
nincs módunk más kivitelezővel elvégeztetni ezt a munkát. Azért kerültünk ebbe a kényszerhelyzetbe, 
mert a szerződést előkészítő jogi team úgy dolgozott, hogy csak az egyik fél érdekeit tekintette szem 
előtt, és az nem az önkormányzat volt. Ismétlem, nem uniós projektre kapott pénz felett döntünk most, 
ez teljesen más forrásból jött. Ez magyar költségvetési forrás, ezért tartom magasnak ezt az ajánlati 
összeget. 
 
Basky András polgármester: A közbeszerzési törvény nem arra vonatkozik, hogy milyen forrásból 
használjuk fel a pénzt. Lehet kritizálni a keret megállapodást, de ne csináljunk már úgy, hogy utólag 
vagyunk okosak. Van egy közbeszerzés, amit annak idején lefolytattunk. Ti is láthattátok, volt olyan 
közbeszerzésünk, amit apróságok miatt szétszedtek, és újra kellett indítani. A keret megállapodás ezt 
előzi meg. Mint mondtam, kértünk be ajánlatokat most is, nem voltak olcsóbbak. Most nem a 
korrupcióról kell szavaznunk. Ha nem szavazzuk meg, és nem tudjuk lezárni 2015. végéig, akkor 
kamatostól vissza kell fizetnünk a pénzt. A közbeszerzést le kell zárni. 5 cégtől kértünk be ajánlatot, 
négytől kaptunk, egyik sem volt olcsóbb. Csak így dobálózni a számokkal nem érdemes.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ennek, amit mondtatok, nincs alapja. A lakosság már nagyon 
várja az útfelújítást. El lehet tolni, de a lakossági felháborodással meg kell küzdeni.  
 
Basky András polgármester: Az előterjesztés 9. oldalán a táblázatban az értékelési pontszámot 74-
ről 100-ra kell javítani, ez el lett írva.  
 
dr. Halász Erik: Van egy szakmai értékelő lap, egy számítás, ez alapján jöttek ki ezek a pontok.  
 
Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, átadom jegyző úrnak szavaztatásra a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzési törvény értelmében a lezáró 
döntést név szerinti szavazással kell eldönteni. Olvasom a neveket, kérem igennel, nemmel, 
tartózkodom-mal szavazzanak.  
 
Basky András polgármester:   Igen 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester:  Igen 
Sápi Tibor alpolgármester:  Igen 
Belusz László ÖB elnök, képviselő: Igen 
Borbély Ella képviselő:   Igen 
Bujdosó János képviselő:  Igen 
Fekete Zsolt képviselő:   Igen 
Keresztes Ferenc MB elnök, képviselő: Igen 
Orbán Antal képviselő:   Nem 
Sebők Márta PEB elnök, képviselő: Tartózkodom 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással a lezáró döntést elfogadtuk, és az alábbi határozatot hoztuk: 
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23/2015. (III. 12.) ÖH. 
A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére 
helyi közút – és járdahálózat felújítása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásához szükséges döntések 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - „Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére helyi közút és járdahálózat felújítása vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban - jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján 
elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képező összegezést 
az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást 
lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt 
Kft.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képező összegezés aláírására, az 
eredmény kihirdetésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
8/2015. (I. 22.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó konzultációs 
dokumentáció részét képező szerződés-tervezet megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. március 12. 

 
 
 
 
7./ Napirendi pont 
Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A tűzoltóság munkáját valamennyien jól látjuk, hiszen a települést 
védik. A költségvetésünkben 9 M Ft-os támogatást hagytunk jóvá nekik, hiszen nagyon fontos a 
település számára, hogy helyben van a tűzoltóság, és ha baj van, sokkal hamarabb kiérnek, mint 
Kecskemétről. Számos példa volt az elmúlt években, amikor ez nagyon sokat számított. Az autópálya 
közelsége miatt is sok dolguk akad. Kérem elnök urat és parancsnok urat is, hogy tolmácsolják 
kollegáiknak a köszönetünket. ÖB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata a beszámolóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
24/2015. (III. 12.) ÖH. 
Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. március 12. 
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8./ Napirendi pont 
Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az egyik oldalon 36 m2 közterületről, a másik oldalon 52 m2 
közterületről van szó. Az a helyzet állt elő, hogy a Képviselő-testületnek ezt el kell fogadni, mint 
ajándékot, ahhoz, hogy az utca nyomvonalának kiigazítása megtörténjen.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: Ez egy élhető utcakép kialakítását teszi lehetővé. Ugyanilyen helyzetet 
kellene megoldani a Bartók Béla - Liszt Ferenc utcasarkon is, itt valószínűleg pénzbeli kötelezettség is 
lesz.  
 
Basky András polgármester: Meg még sok másik helyen is. Azokon a területeken probléma ez, ahol 
magánerős telekosztás volt. Elég sok ilyen probléma vetődik fel. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
25/2015. (III. 12.) ÖH. 
Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat 
tulajdonát képező Lajosmizse, 2606/13 helyrajzi számú, közút megnevezésű, valamint az 
ezzel határos, magántulajdonban lévő Lajosmizse, 2605/70 helyrajzi számú, beépítetlen terület 
vonatkozásában lefolytatandó telekalakítási eljáráshoz. A telekalakítás során az 
Önkormányzat tulajdonába kerül a kialakuló Lajosmizse, 2605/83 helyrajzi számú, 36 m2 
alapterületű közterület, valamint a 2606/13 helyrajzi számú közút területe 2829 m2-ről 2881 
m2-re nő. 

 
2.) A telekalakítási eljárás során kialakuló 2605/83 helyrajzi számú közterület 36 m2 területét, 

valamint a 2606/13 helyrajzi számú közút területnövekedését képező 52 m2 területet a 2605/70 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai ajándékozás jogcímén adják az Önkormányzat 
tulajdonába. Lajosmizse Város Önkormányzata az ajándékozást elfogadja. 

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

hogy a telekalakítási eljárás, valamint annak és ajándékozásnak az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése érdekében az illetékes földhivatalnál eljárjon, valamint az ehhez szükséges 
okiratokat, így a telekalakítási vázrajzot, valamint a hozzá kapcsolódó ajándékozási szerződést 
aláírja. 

 
Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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9./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. Amennyiben nincs, szeretném elmondani, 
hogy Koller Dániel kiosztott egy meghívót, mely a Tűzoltó Bálra szól, aki még nem vett jegyet most 
megteheti, vagy ha tombolával tudja támogatni a rendezvényt, azt is megköszönik. 
Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülést 15.40 órakor bezárom, zárt üléssel folytatjuk 
munkánkat.  

 

K.m.f. 

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


