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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

 

Az ülésen nem történt határozathozatal, mert időközben a bizottság határozatképtelenné 

vált. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2022. május 25-én, (szerdán) délután, 

13.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 

 

 

Jelen vannak:  Lukács Józsefné bizottság elnöke 

   Cseh Katinka  bizottság tagja 

   Borbély Ella  bizottság tagja 

 

 

Bagó István, és Sápi Tibor  bizottság tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 

 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

      Horváth Sándor pályázati referens 

      Sebők Márta települési képviselő 

      Belusz László települési képviselő 

      

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Lukács Józsefné bizottság elnöke 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen 

van. Sápi Tibor bizottsági tag később fog érkezni. 

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 

tárgyalására, illetve módosításra javaslata? 

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pont: 

         Előterjesztő: 

1./ Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) el- Basky András 

     fogadása és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségé- polgármester 

     hez 

 

2./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvég- Basky András 

     zett munkákról       polgármester 



 

3./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszá- dr. Balogh László 

     molója a 2021. évben végzett munkájáról   jegyző 

 

 

1./ Napirendi pont 

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása és csatlakozás a 

Polgármesterek Szövetségéhez 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elkészítette a Fenntartható Energia és Klíma 

Akciótervet. Nagyon sok pontból áll az Akció terv. Ezt nekünk el kell fogadni. Ennek a 

programnak kapcsán a polgármestereknek van egy szövetsége, ahova delegáljuk a 

polgármester urat is, hogy csatlakozzunk, és hogy menjen, értesüljön a legfontosabb 

dolgokról. 

Megkérem Gulyás Ágnest a Szegedi Tudományegyetemről, hogy adja elő online 

mondanivalóját. 

Gulyás Ágnes Szegedi Egyetem 

Üdvözlöm a résztvevőket. Lajosmizsének van klímaterve.  A tervben szerepel, hogy 

mennyire szélsőséges az időjárás, rendkívül változékony a csapadék eloszlása, óriási 

csapadékhiány van Bács-Kiskun megyében is. Ennek következménye a rendkívül rossz 

vízháztartás. A pályázati források hozzáférhetőségét segíti, hogy a városnak van Klíma 

Terve. 

Koncepcióban készültünk, az infrastrukturális dolgokat vettük figyelembe. Szükség volt 

egy városi tervnek a meghatározására és nyomon követésre. Az eddigi adatok alapján 

tudjuk meghatározni a jövőbeli célokat. A rohamosan változó világunkban felül kell 

vizsgálni a dokumentumokat. A polgármester úrnak és a bizottságnak feladata lesz, hogy 

két éven belül ezeket az adatokat vizsgálja felül. 

Viszonylag hátrányos helyzete van a településnek az elhelyezkedéséből adódóan. A 

magas napsütéssel és csapadékellátással rendelkező települések közé tartozik 

Lajosmizse. A talaj adottsága is változó. A mezőgazdaság alkalmazkodó képessége 

egyik kulcskérdése a többinek. 

A hőtöbblet adottságokból következik a nagyon komoly csapadékhiány. Az épületek 

anyaga, szigeteltsége kedvező. 

Két táblázatot készítettünk el az energia felhasználással kapcsolatosan. Meg kell 

vizsgálni a lakosság igénye szempontjából, hogy mennyi volt az energia felhasználás. 

2030-ra 55 % -os energia felhasználás és gázkibocsátás csökkentést kell elérni. 

Lajosmizsén 113- %-os az energia felhasználás 10-15 %-os növekedés van a korábbi 

időszakhoz képest. Ez betudható egyrészt a népességnövekedésnek, másrészt a 

rezsicsökkentésnek.  Növekvő energiafelhasználással kevésbé magas üvegház hatás 

kibocsátás történik. Az ipari energia kibocsátás 20 %-kal nőtt. 

Az energiánál, a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban kell az intézkedéseinket 

végrehajtani. Mindent szemléletformálással lehetséges megvalósítani. 

 

Borbély Ella 13.35 órakor távozott az ülésről.  

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 



A homokon nehéz megtartani a vizet, de igyekszünk. 

Horváth Sándor pályázati referens 

Nincs több kérdés. Köszönjük az online előadást. A Képviselő-testület csütörtökön fogja 

tárgyalni a napirendet. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Nagyon fontos a szemléletformálás, szemléletváltás. Reméljük, hogy a következő 

nemzedék tudatos lesz. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság időközben határozatképtelen lett 2 fővel, Borbély Ella 

bizottsági tag 13.35 órakor távozott az ülésről, határozatot hozni nem tudunk, így 

ülésünket ezennel berekesztem. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   Lukács Józsefné    Borbély Ella 

   MKVB elnök   MKVB tagja 

        jkv. aláírója 

 

 


