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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: A Képviselő-testület 2015. június 29-én, 12.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Borbély Ella, Bujdosó 
János, Belusz László, Orbán Antal, Keresztes Ferenc, Fekete Zsolt, Józsáné dr. Kiss Irén képviselők. 
Péli Szilveszter, Sebők Márta képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésünkön. A 
Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
 
Egyéb meghívottak:     Sápi Tiborné iskolaigazgató 
      Kálmán Éva iskola igazgatóhelyettes 
      Szappanos Csilla iskola igazgatóhelyettes 
             
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselő-testületi 
ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 fő képviselő jelen van. Péli 
Szilveszter, Sebők Márta képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésünkön. A 
meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására 
javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirendi pont Előterjesztő 

1. 
 

Támogatás nyújtása új sportcsarnok építéséhez Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Basky András  
polgármester 

 
1. Napirendi pont 
Támogatás nyújtása új sportcsarnok építéséhez  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A legutóbbi testületi ülésen már átbeszéltük, hogy egy új 
sportcsarnokot építünk TAO-s pályázat keretében, mely a győri kosárlabda szakosztály segítségével 
valósulna meg. Az egész beruházás 291 M Ft, melyből az önerő 87.3 M Ft, ebből a beruházó 49 M Ft-
ot biztosít, így nekünk 38,48 M Ft-ot kell hozzátennünk. Ezt az összeget a Lajosmizsei Önkormányzat 
átadja az ISE-nek, mivel csak sportszervezet lehet a megrendelő, az önkormányzat nem. A beruházás a 
szerződés megkötése után azonnal elkezdődhet. A kosárlabda szövetségnek az a célja, hogy 
népszerűsítse a sportot, így a lajosmizsei iskolában is beindulhatna a kosárlabda sport. Itt van most 
előttünk egy szerződés-tervezet, melyből látható, hogy az önkormányzat adná a területet, a 
megrendelő az ISE, a beruházó pedig a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület. A sportcsarnok 
az önkormányzat tulajdonába kerül, a működtetés a mi feladatunk lesz. Nagyon fontos, hogy ezt a 
lehetőséget megragadjuk, hiszen a jelenlegi sportcsarnok szűkös. Az új pedig kb 1300 m2, 400 fős 
mobil lelátóval, kiszolgáló helységekkel, 6 db öltözővel, klubszobával. Ez azonban a későbbiek során 
is komoly feladatot fog jelenteni az önkormányzatnak, hiszen az ISE önmagában nem fogja tudni 
működtetni. Az iskola vállalja, hogy a 2016/17-es tanévtől biztosítja a kosárlabdaképzést is, így még 
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szélesebb körű lesz a sportolási lehetőség a városban. A beruházás megvalósításának végső határideje 
2016. december 31. A szerződéstervezet 2) f pontjában foglaltak alapján a sportcsarnok szabvány 
szerinti kivitelezését, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban történő átadását a beruházó 
jogerős használatbavételi engedély birtokában teljesíti a tulajdonos részére. Itt azt kívánjuk rögzíteni, 
hogy csak akkor tekintjük befejezettnek a beruházást, hogy ha a jogerős használatba vételi engedély is 
elkészült. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A kivitelezés nem használatba vételi engedélyhez kötött. 
 
Basky András polgármester: Ha a jogerős használatba vételi engedély megvan, akkor fejeződhet be 
a beruházás. Pótmunkákat csak akkor lehet megrendelni, ha mind a 3 fél úgy ítéli meg, hogy az 
szükséges. Ez régen egy temető volt, így régészeti szempontból kérni kell a Katona József múzeum 
jelenlétét alkalmanként, ennek lesz egy kis többletköltsége, de azt gondolom, hogy ezt be kell 
vállalnunk.  
 
Belusz László ÖB elnök, képviselő: Van egy építési energia, és egy végleges energia. Ezt is nekünk 
kell biztosítani? 
 
Basky András polgármester: Mivel az egész csarnokot mi fogjuk üzemeltetni, így azt gondolom, 
hogy igen. Már láthattuk korábban is beruházásoknál, hogy többletköltség előfordulhat. Itt is jobb, ha 
előre készülünk erre. Ezt a csarnokot Lajosmizsének építjük, ebben az árban csak maga a csarnok van 
benne, nincsenek benne a labdák, hálók, stb., azokat is nekünk kell beszerezni. 
Van-e valakinek még javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
95/2015. (VI. 29.) ÖH. 
Támogatás nyújtása új sportcsarnok építéséhez 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 700 helyrajzi számon található, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola területén megvalósítandó új sportcsarnok építéséhez a Fekete 
István Általános Iskolai Sport Egyesület részére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület részére 38.480.000.- forint támogatást nyújt az előterjesztés 2. mellékletében 
található Együttműködési megállapodás alapján a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet kiadási tábla 3.1. sor általános tartaléka terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az új 
sportcsarnok építésével kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésére, valamennyi szükséges 
nyilatkozat megtételére, aláírására, és az előterjesztés mellékleteiben szerepelő 
Együttműködési megállapodás és a Háromoldalú megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. június 29. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A mai napon a szereződés aláírásra kerül, a pénzt 
utaljuk, és reméljük minél hamarabb megkezdődhet a beruházás. 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Basky András polgármester: A módosítások a 6-7. oldalon vastag betűvel vannak szedve.  
Van-e valakinek javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2015. (VI. 29.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért 

Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a módosított alapító okirat 2015. július 
1. napján lép hatályba.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá 
felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. június 29. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Még egy-két dolgot szeretnék elmondani az ülés 
bezárása előtt. Az elmúlt időszakban beszéltünk már arról, hogy szükség lenne gépek beszerzésére. 
Erre egy kisebb csapatot kellene kialakítani, akik körbejárnák a témát. Én javaslom Sápi Tibort, 
Száraz Lászlót, Fekete Zsoltot, Kollár Lászlót, Kovács Gábort, de csatlakozhat bárki, aki szeretne. A 
másik dolog, hogy a beszéltem a Duna-Aszfalt Kft vezetőjével, aki megígérte, hogy a tó körüli terület 
rendezésében a segítségünkre lesz, a locsoló rendszer kiépítésében, füvesítésben, 10 cm vastagságban 
humusz terítésében. Kérdés az, hogy ezt elfogadjuk-e? 
 
Sápi Tibor alpolgármester: Szerintem a 10 cm humusz kevés lesz. Meg kellene toldanunk 
valamennyivel.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén t5anácsnok, képviselő: Annak idején a nádi poszáták miatt meg kellett hagyni 
egy darab nádat, de akkor a lakók kérték, hogy a következő évben ott is legyen levágva. Azóta kinőtt 
már máshol is a nád, így a poszáták át tudnak menni máshová is, így ezt lehetne rendezni. 
 
Basky András polgármester: Ennek a területnek a rendezése megtörtént. 
 
Keresztes Ferenc MB elnök, képviselő: Képviselő-testületi, bizottsági határozat is született szerintem 
arról, hogy a 10 cm humusz réteg kevés, így szerintem is meg kellene toldanunk.  
 
Basky András polgármester: Megnézzük, mit tehetünk. Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai 
ülést 13.00 órakor bezárom.  

K.m.f. 

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


