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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 19-én, 
du: l7.02 órai kezdettel, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Bagó 
István, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. 
Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselő-testületi ülésünkön 
megjelenteket, mely közmeghallgatással egybekötött. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert 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 2019. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. 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 2019. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. évi elképzelésekről   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
2019. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. 
évi elképzelésekről szóló tájékoztatót.  
Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját az Önkormányzat 2019. 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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166/2019. (XI.21.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2019. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 19. 
 
 

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 17.23. órakor kiment a Díszteremből. 
A Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 17.26 órakor visszajött a Díszterembe. 
A Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. 
 
 
2. napirendi pont:  
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
 
Basky András polgármester: Várjuk a lakosság észrevételeit.  
 
Szabó Zoltán: Kampányidőszakban elég sokan feszegették a szemetelésnek a kérdését. Elég 
sok szemét van eldobálva bel és külterületen. Október egyik délutánján szemetet szedtem a 
Ceglédi út külterületi részén. Zsákszámra áll a szemét. Feltűnő, hogy elég sok alumínium doboz 
található az útszéleken. Az alumínium doboz újrahasznosítható nyersanyag. Kecskemét 
bevásárlóközpontoknál találhatóak automaták és ott el lehet helyezni az alumínium dobozokat 
és még pénzt is adnak érte.  Lajosmizsén meg lehet-e valósítani az alumínium szelektíven 
történő gyűjtését, illetve kiterjeszteni a szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő szolgáltatást 
vagy automatákat lehetne hozni a boltok mellé? Mit lehetne kezdeni a szemeteléssel? Bármerre 
járunk nagyon sokat lehet belőle találni.  
 
Basky András polgármester: Úton útfélen találhatóak energiaitalos dobozok. Ha megitta az 
italt a szemetesbe kell dobni a dobozt.  A legfontosabb megoldás az lenne, ha a környezettudatos 
magatartást többen betartanák, de sokan nem teszik.  A hulladékszállító közszolgáltatóval nem 
lehet megoldani az alumínium dobozok szelektíven történő gyűjtését, mert nem tartozik a 
feladata közé. Ha valaki erre tud megoldást, hogy hol lehet beszerezni ilyen automatát, ebben 
partnerek vagyunk. Kezdeményezés alapján a játszótéren kupakgyűjtés lesz. Ez nem oldja meg 
a szemétszállítási problémát, de egy lépéssel több. A szelektív hulladékgyűjtés működik 
Lajosmizsén, de ettől a környezetet nem lehet mentesíteni. Különböző programokba 
bekapcsolódunk. A klímastratégiával kapcsolatos pályázat segíteni fogja a lakosságot. Nagyon 
sokan úgy gondolják, hogy az otthon keletkezett szemetet egyszerűbb kivinni a határba, pedig 
nem kellene. Minden egyes háztartásban keletkezett hulladékra van megoldás. Az 
önkormányzat ingyen kukákat adott azoknak, akiknek problémát okozott és így megkötésre 
került a hulladékszállítási szerződés is. Sok esetben az önkormányzat hulladéklerakó helyeket 
felszámolt. Az önkormányzat az összes lerakott hulladékot megszüntesse és felszámolásra 
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kerüljön nagyon sok pénzt kellene bele fektetni. Ezekkel az emberekkel eljárást indítani nem 
egyszerű, mert a mai magyar jogszabályok nem teszik lehetővé a szemetelő megbüntetését. 
Mindenre van megoldás. A kukából a szemetet elszállítják, lomtalanítást lehet kérni, 
szelektívhulladék gyűjtés is van és Kecskemétre is be lehet vinni a hulladékot. Ez csak 
hozzáállás kérdése.  
 
Bagaméri Lászlóné: Ez a szemetelés, ami az utcán van nem a háztartási szemetelés, mert aki 
otthon van az elhelyezi a kukába a hulladékot. Az ember kijön a boltból és megveszi az üdítőt 
megissza és eldobja a flakont. Az utcai szemetelés főleg ebből adódik. Több szemetest kellene 
kirakni, az üzleteket kötelezni kell a szemetesek kihelyezésére.  
 
Basky András polgármester: A szemetes mellett két méterre ott van a szemét. Folyamatban 
van hulladék gyűjtő kukák vásárlása és kihelyezésre kerülnek az utcára, de annyi kukát nem 
lehet kihelyezni ahány szemét van. Nevelés és hozzáállás kérdése. A projekt elsősorban nem a 
szemetelőket fogja megszólítani, hanem azokat, akiket zavar a szemetelés.  
 
Engelmann József: Beadványt nyújtok be a Polgármester Úr és a Gazdakör tagjai részére, 
amiben kifejtettük részletesen a szemetelést. A gazdák probléma az, hogy veszélyes hulladékot 
tárolnak, mert nem tudják leadni. Kecskeméten le lehet adni a veszélyes hulladékot. Kitalálják 
azt, hogy a fekete fólia, csővezetékek homokkal szennyezett és ezért nem veszik át. Érdekes, 
amikor a gazda megveszi a drága eszközöket környezetvédelmi adóval terhelik. Amikor 
szeretné leadni a gazda a hulladékot nincs rá lehetőség. Az államot és az önkormányzatot össze 
kellene hangolni, annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak kellene depókat létrehozni a 
veszélyes hulladékok tárolására. A gazdákat kényszeríteni kell, hogy hordják oda a szemetet. 
Állami feladat a szemét elszállítása, nem ingyen van természetesen. Ezt valamilyen úton módon 
meg kellene oldani, mert ami jelenleg a Lajosmizse tanyavilágában állapot található, az 
felháborító a szemetelésről nem is beszélve. Valaki tavaly húsvét előtti napon és sittes 
teherautóval leborított a tartalmát a feszület mellett Gál Lajosék tanyája mellett. A beadványt 
szeretném átvetetni. A Gazdakör kezdeményezték környezetvédelmi bizottságot is és nekik 
átadom a Kisgazdapárti beadványt.  
 
Basky András polgármester: Ehhez a témához az érintett fóliázással foglalkozó gazdák 
tudnának hozzászólni a megoldási lehetőségek miatt. A földel szennyezett fóliának is van 
leadási lehetősége. Kecskeméten átveszik a szemetet. Pár éve volt egy kezdeményezés használt 
fólia átvételére Kiss Tamás részéről, elakadt ez a dolog. A nem újrahasznosítható fóliát be lehet 
vinni a szeméttelepre díj ellenében. A mai nap folyamán volt egy tájékoztató a 
katasztrófavédelem részéről és elhangzott, hogy egy nagyobb mennyiségű falevél égetése több 
kárt okoz, mint 100 busznak az egy éves közlekedése. A Képviselő-testületnek lesz egy 
környezetvédelemmel foglalkozó bizottsága és ezek napirendre kerülnek és megpróbálunk 
megoldást kitalálni ez ügyben. Ennek a költségeit nem tudja felvállalni az önkormányzat, hiszen 
aki a hasznot hozta annak kell a megsemmisítéssel kapcsolatos költségeket is állnia kell. A 
megoldásokban megpróbálunk segítséget találni.  
 
Tüzesné Fehér Aranka: Lajosmizsén a Dózsa György úton lakom és szeretném megkérdezni, 
hogy a platánfa leveleivel mi lesz? A leveleket elfújja a szél, zsákokat nem kapunk.  
 
Basky András polgármester: A platánfák levelei még tavasszal is megtalálhatóak. 
Folyamatosan megindul a levélgyűjtés, ahogy a tavaly évben is történt. Lombszívós eszközzel 
összegyűjtésre kerülnek a levelek. Zsákot az önkormányzatnál lehet kapni.  
 



5 
 

Tüzesné Fehér Aranka: A Telepi út és a Dózsa György út sarkán található egy közkút, ami 
nincs lebetonozva, hanem egy vasbetonos szerkezetre van ráhelyezve, ez balesetveszélyes.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a jelzést. Jegyző Úr felírta a jelzést és 
intézkedni fogunk ez ügyben.  
 
Tüzesné Fehér Aranka: A Penny után lévő területek áldatlan állapotban vannak.  
 
Basky András polgármester: Nem önkormányzati területekről van szó. Az egyik területen 
örökösödési problémák vannak az értékesítés tekintetében, a másik terület nem a legjobb 
építkezési hely. Nehéz lesz ott rendet teremteni. 
 
Tüzesné Fehér Aranka: A piacról nem volt szó. Mikor kerül felújításra sor? Mostani 
állapotban a baromfipiac el van rejtve és sokan nem is tudják, hogy itt ilyen is van.  
 
Basky András polgármester: A zöld város projektnek négy állomása van. A piac felújítása, a 
központi rész felújítása, Városház tér és az Iskola tó környékének rendezése. A közbeszerzés 
folyamatban van. 
 
Tüzesné Fehér Aranka: Jó kezdeményezés volt a kirakodó vásár minden harmadik szombaton 
van rá lehetőség, de meglátásom szerint a központi parkban nagyobb sikere lenne. Az a terület 
kiesik és a központi parknál hamarabb megtalálják az emberek a dolgokat.  
 
Basky András polgármester: Döntés kérdése, hogy a kirakodó vásárt hova teszünk. Nekem 
nincs ellenemre, ha ezt megtudjuk szervezni akkor, működhet ott is a kirakodó vásár.  
 
Korsós László: A mezőgazdasági hulladék elhelyezése, a fólia, csepegtetőszalag stb. Sajnos 
nem csak az elhelyezéssel van baj, hanem a gazdák fejében is baj van. Hallottam olyat, hogy jó 
pénzért megkérnek fogatos embereket és elvitetik a tanyájukra és esténként meggyújtják és 
szagoljuk kint a határban. Ha erre lesz megoldás, akkor erre már nem lesz kereslet. Azon 
csodálkozom, hogy a Gazdakör részéről is itt vannak néhányan növénytermesztők, kertészek 
között nem tudják tudatosítani, hogy ennek nem ez a módja. Most nem nevezek meg senkit 
sem, megérne egy feljelentést. A városnak van erre őre, vegye az észre. A leromlott 
városrésznek tekinthető most a főutca. Tudom, hogy nem Lajosmizséhez tartozik az úttest, de 
csak úgy lehetne valamit elérni, ha az önkormányzat kezdeményezne olyasmit, hogy helyszíni 
bejárással Felsőlajostól Alsólajosig megnézni, hogy néz ki a főút  állapota. A Petőfi Népében 
benne is volt, de a közútkezelő egyből mellé beszélt. Lehet mellé beszélni is, de minél jobban 
erőltetik és addig kell erőltetni még van pénze az országnak. Úgy érzem pár év és megint lefele 
fogunk menni. A Mercedes gyárnál megállítottak a beruházást és nem vesznek fel embereket. 
Ameddig van pénze az államnak és a fenntartónak addig kellene ütni a vasat. Fel kell újítani a 
30 évvel felújított vagy létrehozott utakat. Tegnap este végig mentem Lajosmizsén. A 
közvilágítási lámpatestek közül 28 darab kandelláber nem világít.  Ez tegnap esti állapot. Nem 
tudom ez feltűnt-e ez valakinek? A Ceglédi úti körfogalomban 7 darab kandelláber nem 
működik. Ha időben szólunk talán karácsonyra kicseréljük az izzókat.  
 
Basky András polgármester: A veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének a 
költségeit a gazdáknak kell állnia. Az 5-ös főút felújítása tekintetében a Közúttal tartjuk a 
kapcsolatot és néha eredményt is elérünk. Múltkor jeleztük a Közútnak a főút rossz állapotát és 
30 méter szakaszt megcsináltak. A Közút közbülső szervezet és ha kapnának pénzt akkor 
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megcsinálnák az utat. A közvilágítási lámpatestek tekintetében kérem a kollégákat, hogy 
mérjék fel a nem működő lámpákat és jelezzük a szolgáltatónak.  
 
Szabó Zoltán: A patikával szemben lévő gyalogos átkelőhelyen mindösszesen 9 másodperc 
alatt kell átkelni. Én ezt nem tudom teljesíteni. Ezen lehetne-e állítani? 
 
Szilágyi Ödön irodavezető: Lehet állítani rajta csak a fő autóforgalom rovására és plusz 
kiadásba kerül az átprogramozás. A zöld város keretében újra kell majd programozni a lámpát 
és akkor majd figyelembe vesszük a gyalogosok átkelési idejét.  
 
Orbán Antal: Végig hallgattam a felszólalásokat és nagyon örvendetes, ami megvalósításra 
került. Egy dologról nem beszéltél, a sportcsarnokról. Ez milyen állapotban van?  
Én is fóliázok és minden évben Kecskemétre beviszem a szemetet 1800 Ft/m3 –ba kerül az 
elhelyezés.  
 
Basky András polgármester: A veszélyes hulladékot 1800 Ft/m3 áron biztonságos helyre lehet 
szállítani. Az új sportcsarnok reményeink szerint felépül a Ceglédi út és a Sport utca sarkán. Az 
önkormányzat, amikor elindította a feladatot lényegesebben kevesebb összegbe került a 
sportcsarnok megépítése. Közel 1 milliárd forint a sportcsarnok felépítése. Az önkormányzat 
által hozzátett pénzt továbbra is biztosítja, azonban a többletköltségekre nincs az 
önkormányzatnak forrása, mert azok a pénzek a zöld városra és más projektekre szükséges. Ha 
ezeket nem valósítjuk meg elveszítjük annak a lehetőségét, hogy elkészüljenek. Kormányzati 
támogatással lehet majd sportcsarnokot építeni, e nélkül nem lehet megvalósítani. Látok rá 
reményt, hogy megépüljön a sportcsarnok.  
 
Silek László: A Kárpát-medencében nem sok helyen javítanak így utat, mint Lajosmizsén a 
főút mindkét oldalán. Murvával felszórják a padkát és géppel ledöngölik és így próbálják a 
kátyúkat kiegyengetni. Ez hajmeresztő megoldás, amikor más kisebb településeken normális 
padkát építenek ki. Kecskemét irányában lévő körforgalomnál sok probléma van az utakon. 
Sokszor járok Kecskemét és Pest irányába is, de ennyi keresztirányú felgyűrődés az 50-es úton 
mint amennyi most van régebben nem volt ennyi. Az autók fúróműveit károsítják, ezen 
mindenféle képen változtatni kell.  A Közút kezelőt érdemes volna felhívni és marógéppel 
végigmennének azon a szakaszon. Nem hiszem, hogy sokba kerülne, lehet még az 
önkormányzat is ki tudja fizetni. Lajosmizsén találtak egy meleg vizes forrást. Próbafúrás 
történt olaj keresés céljából. Eltelt már 60 év azóta. Elmúltam már 70 éves és nem fogom 
megérni azt, hogy Lajosmizsén strand legyen. Az unokám Pesten elkezdett síiskolába járni. Ez 
egy 100 méter hosszú szakasz. Az óradíjat ki kell fizetni az oktatónak. Ez a sport nem egy óriási 
befektetést igényel. Az Aranyhomok Egyesületnél turisztikai, kulturális sport és kisvállalkozás 
támogatásra lehet igényelni pénzt. Lajosmizsének nem egyszerű erre pályázni, mert belterületre 
nem vonatkozik, de külterületen, ha van egy alkalmas terület  ott lehetne csinálni. Nem nagy 
összegért és még társadalmi munkát is lehetne végezni terület kialakítására. Szívesen segítek 
ebben. A pesti síoktatónak elérhetőségét tudom biztosítani. A 80-as években a lányom 
osztályában megkérdezték hányan tudnak úszni. 24 fős osztálynál 3 fő tudott úszni. A 
fürdőzésre nincs lehetőség Lajosmizsén, Kecskemétre kell utazni e miatt. A sípálya 
kialakításában tudok segíteni. A zöld város projekt megvalósítása 4 éve tart. Sehogy se állunk. 
Bízom abban, hogy az az Ignic-ház sarkától az Egészségházig rendbe lesz téve az út. Az 
útpadka, vízfolyók murvával be lettek temetve és a víz nem tud lefolyni. Tóth János háza előtt 
nagy esőzés idején megáll a víz. A buszok ott járnak, kitapossák az utat. A csapadékvizet el kell 
vezetni. Nagyobb esőzés idején bizonyos szakaszokon szinte térdig érő víz van. A víz 
elvezetését remélem, be lehet építeni a zöld város projektbe.  
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Basky András polgármester: Az 5-ös út melletti murva ott található, ahol vége van az 5-ös 
útnak. Az utat nem murvából kátyúzták ki. Az út széle nem az 5-ös út része, hanem az a padka. 
Coop bolt előtt lévő szakasznál található egy leállósáv és mellette van egy murvás rész. A 
murvás rész már nem parkoló. A főúton lévő felgyűrődésekkel kapcsolatban egyeztetünk a 
Közúttal. Ha felmarják az utat ez által megvékonyodik a felület. Nagyobb javítást kell 
elvégezni. 2006 környékén is felvetődött a strand kérdése Lajosmizsén. Akkor azt mondtam, 
ha az önkormányzatnak évente lesz erre 50 millió forintja a strand működtetésére. Nagyon 
kevés strand működik gazdaságosan, mint például a cserkeszőlői strand. A víz hőmérséklete 37 
fokos. 70-80 fokos víznek kell lennie ahhoz, hogy működő képes legyen. Ha vállalkozó van 
erre akkor támogatjuk ebben, de az önkormányzat sem saját erő, sem üzemletetés 
szempontjából jelen pillanatban nem képes rá. A síoktatással kapcsolatban egy vállalkozásnak 
kell végeznie. Vállalkozásnak segítünk ebben, de egy ilyen pálya megépítéséhez oktatót kell 
biztosítani, fenn kell tartani. Ez meghaladja az önkormányzat képességeit. Vállalkozási 
formában jöhet létre.  
 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 18.07 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
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