
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: I/394/21/2013. 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2013. október 31. 

 
 
 
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2013. (...) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2013. (…) önkormányzati rendelete  
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
 

 
154/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
     háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
     2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításából 

 adódó feladatok végrehajtása 
 

155/2013. (X. 31.) ÖH.   Dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése 
 

156/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási  
     szünet elrendelése 

 
157/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési  
     koncepciója 
 
158/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági  
     Szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntés   
     visszavonása 

 
159/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági  
     Szervezete mőködésével kapcsolatos döntés 

 
160/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek    
     információtechnológiai  fejlesztése 
 
161/2013. (X. 31.) ÖH.   146/2013. (IX. 12.) és 153/2013. (IX. 26.) határozatok   
     visszavonása 
 
162/2013. (X. 31.) ÖH.   Csatlakozási szándék kinyilvánítása 
 
163/2013. (X. 31.) ÖH.   Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával  
     kapcsolatos intézkedés 
 
164/2013. (X. 31.) ÖH.   Közterület nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca) 

 
165/2013. (X. 31.) ÖH.   Közterület nevének felülvizsgálata (Ságvári utca) 

 
166/2013. (X. 31.) ÖH.   Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év  
     gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl 
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167/2013. (X. 31.) ÖH.   Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
     Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
     Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   

 
168/2013. (X. 31.) ÖH.   Közterület-felügyelet felállítása 

 
169/2013. (X. 31.) ÖH.   Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének   
     módosítása 

 
170/2013. (X. 31.) ÖH.   Döntés gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. október 31-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, 
Belusz László, Apró Ferenc, Péli Szilveszter, Baranyi-Rostás Rodrigó, Sebık Márta, Orbán Antal, Koller 
Dániel, Keresztes Ferenc képviselık. Kollár László képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
          
Egyéb meghívottak:  Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 Dömötör Klára Edit irodavezetı 
 Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vez.helyettes 
    Rimóczi Erika pénzügyi ügyintézı 
    Szilágyi Ödön irodavezetı 
    Nagy István informatikus 
    Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
    Nagy Judit intézményi referens 
    Sápi Tiborné iskolaigazgató 
    Dr. Faragó Márta fogorvos 
    Dr. Szabó Izabella fogorvos 
    Hunyi Tamás Fogsordoktor Kft ügyvezetıje 
    Rudics Ákos Izsák-kom Kft képviselıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van. Kollár László 
képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.  
A napirendek tárgyalása elıtt szeretném elmondani, hogy a közmeghallgatásra november 21-én fog sor 
kerülni, itt a Városháza dísztermében. Az elmúlt idıszakban elindult a csatorna beruházás, jó ütemben 
haladnak a munkálatok, illetve folyamatban van a belvizes pályázat is. A tó kotrása szeptember 30-ig 
elkészült, a következı lépés a tisztítóaknák beépítése a tó szélére, ezek gyártása már folyamatban van. 
Délelıtt járt nálam Tarnóczy László rendır alezredes úr, aki jelezte, hogy változás lesz a Lajosmizsei 
Rendırırs élén. November 1-tıl Kovács István lesz a Lajosmizsei Rendırırs parancsnoka, míg Tarnóczy 
úr Kecskeméten, Kerti István helyettese lesz, aki a Rendırkapitányság parancsnoka. Most pedig térjünk 
át a napirendi pontok tárgyalására. 
A meghívóban 14 napirendi pont szerepel, egyet javasolok pluszba felvenni, ez pedig a: „Döntés 
gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról”. Kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont 
tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 
14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 
szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 
 

3. dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Basky András 
polgármester 

4. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése Basky András 
polgármester 
 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi költségvetési 
koncepciója 

Basky András 
polgármester 

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
mőködésével kapcsolatos döntés  
 

Basky András 
polgármester 

7. Közterületek nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca, Ságvári utca) Basky András 
polgármester 

8. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I.-III. 
negyedévi helyzetérıl 

Basky András 
polgármester 

9. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   

Basky András 
polgármester 

10. Közterület felügyelet felállítása Basky András 
polgármester 

11. Lajosmizse Önkormányzata Intézményeinek információtechnológiai fejlesztése Basky András 
polgármester 

12. Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések Basky András 
polgármester 

13. Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása Basky András 
polgármester 

14. 
 
15. 
 

Döntés gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról 
 
Interpelláció 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 

 
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben le van írva, hogy milyen változások történtek az 
SZMSZ-ben. A hivatal ügyfélfogadási rendjét már tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-
e, így ebben az SZMSZ-ben már nem kell szerepelnie, így ez kikerül belıle. A következı, hogy mivel 
létrehoztuk a Társulást, így ezt is szabályozni kell benne, mint az önkormányzat egyik szerve. AZ ÜSB 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, akkor szavaztatom a rendelet tervezetet. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

18/2013. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 1  melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet a képviselı-testület szervei, tanácsnok III. Fejezete 
a következı 13/A. alcímmel egészül ki. 

 
[A képviselı-testület szervei, tanácsnok] 

„13/A. A Társulás 
 

35/A. § 
 

(1) Az önkormányzat szerve a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás. Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás.  

(2) A Társulás jogi személy, létrehozásához jogszabály alapján társulási megállapodás szükséges. A 
társulást a társulási tanács elnöke képviseli. 

(3) A társulás a társulási megállapodásban foglalt feladatokat látja el az Mötv. 88 - 95. §-ában foglaltak 
szerint.” 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
 
Basky András         dr. Balogh László  
polgármester          jegyzı 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………….. 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekr ıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 

 
Basky András polgármester: Ennél a rendeletnél a fogorvosi körzetek kerültek felülvizsgálatra. A 
körzetek között nem egyformán oszlottak meg a lakosok, így a finanszírozás nem volt egyforma, ez 
került most a helyére. Másrészt az elmúlt idıszak új utcanevei is belekerültek a rendszerbe. Az ÖIB 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Én az új utcaneveket nem látom a listában, miért lehet ez? 
 
Basky András polgármester: Ez valóban így van, mert a helyi vizuálregiszter még nem tartalmazza, 
hiszen ennek van egy átfutási ideje, és addig amíg legalább egy lakos nem jelentkezik át, nem is jelenik 
meg a rendszerben az új utcanév. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: De ezek az utcák a régi nevükkel benne vannak. 
 
Basky András polgármester: Igen, természetesen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?  
Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2013. (...)  önkormányzati rendelete  
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (2) bekezdés (4) pontjában és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 
2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.  
 
          Basky András                                                             dr. Balogh László  
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ……………….. 
 
 
 
 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyzı  
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1. melléklet a 19/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„3. melléklet a 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
 

I. számú 
fogorvosi körzet leírása 

 
 

Belterület: 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig; 
- Bajza utca; 
- Barakk telep (megszüntetés alatt lévı); 
- Damjanich utca; 
- Dankó Pista utca; 
- Dózsa György út páratlan oldal 79-tıl végig; 
- Dózsa telep utca; 
- Galagonya utca; 
- Gárdonyi Géza út; 
- Gyártelep; 
- Juhász Gyula út; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-tıl végig; 
- Mikszáth Kálmán utca; 
- Nyíri út; 
- Orgona utca; 
- Prímás utca; 
- Rózsa utca; 
- Szent Imre tér; 
- Széchenyi utca; 
- Szív utca; 
- Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig; 
- Újváros telep; 
- Vásártér utca; 
- Viola utca; 
- Vörösmarty utca. 
 
 
Külterület: 
- Bene tanya (kivéve: 100-114/C-ig) 
- Közös tanya 1- 35/B-ig (páros és páratlan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

9 
 

 

II. számú 
fogorvosi körzet leírása 

 
Belterület: 
- Ady Endre utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig; 
- Baross tér; 
- Bartók Béla út; 
- Batthyány utca; 
- Bem utca páratlan oldal 29-tıl végig, és páros oldal 24-tıl végig; 
- Beneszél utca; 
- Bercsényi Miklós  utca; 
- Bethlen Gábor utca; 
- Borostyán utca; 
- Csalogány utca; 
- Deák Ferenc utca; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út páros oldal 66-tól végig; 
- Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; 
- Felszabadulás utca; 
- Fülemüle utca; 
- Hársfa utca. 
- Hunyadi utca; 
- Irinyi utca; 
- Kálmán Imre utca; 
- Kálvin utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig; 
- Kökény utca; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Lehel utca; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Malom köz; 
- Mátyás király utca; 
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-tıl végig, és páros oldal 12-tıl végig; 
- Pacsirta utca; 
- Pázmány Péter utca; 
- Rákóczi utca; 
- Szent Lajos utca; 
- Tarnai utca; 
- Tavasz utca; 
- Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-tıl végig; 
- Temetı köz; 
- Szent Vendel utca; 
- Zrínyi utca; 
- Vasút utca 
 
Külterület: 
- Bene tanya 100-114/C-ig (páros és páratlan) 
- Méntelek tanya, 
- Mizse tanya 
- Közös tanya 36-59-ig (páros és páratlan) 
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III. számú 
fogorvosi körzet leírása 

Belterület: 
- Arany János utca; 
- Alkotmány utca; 
- Árpád utca; 
- Attila utca; 
- Barackvirág utca; 
- Béke utca; 
- Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig; 
- Bibó István utca; 
- Ceglédi út; 
- Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig; 
- Elkerülı út; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig; 
- Görgey Artúr utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Illyés Gyula utca; 
- Jász utca, 
- Jókai utca; 
- József Attila utca; 
- Katona József utca; 
- Kazinczy utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kisfaludy utca; 
- Kölcsey utca; 
- Madách utca; 
- Május 1. út; 
- Mathiász utca; 
- Mizsei utca; 
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig; 
- Németh László utca; 
- Petıfi utca; 
- Radnóti Miklós utca; 
- Radnóti Miklós tér, 
- Rozmaring utca; 
- Rudas László utca; 
- Ságvári utca; 
- Sipos Mihály utca; 
- Szabadság tér; 
- Szent István utca; 
- Szentgyörgyi Albert utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Városház tér; 
- Wesselényi utca; 
- Ybl Miklós utca  
 
Külterület 
- Alsóbene tanya; 
- Alsólajos tanya; 
- Berénybene tanya; 
- Klábertelep, 
- Közös tanya 60- tól végig (páros és páratlan)” 
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Basky András polgármester: Az elıterjesztésben szerepel egy határozat-tervezet is, most ezt 
szavaztatnám. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal –  tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
154/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekr ıl szóló 
2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításából 
adódó feladatok végrehajtása 
 
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 
szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításában foglaltak figyelembevételével az 
érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosítására, a 
szerzıdések aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2013. október 31. 
 
 
 
 
3. Napirendi pont 
dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Köszöntöm a napirendhez érkezett vendégeinket. Faragó doktornı néhány 
hónappal ezelıtt jelezte, hogy nyugdíjba szeretne vonulni, ezért a praxisjogát értékesíteni kívánja. A 
praxisjogának elidegenítése folyamatban van, azt dr. Szabó Izabella Laura fogorvos részére kívánja 
értékesíteni, aki a FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság alkalmazásában áll. 
Tekintettel arra, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvos tevékenységét várhatóan 2014. évben 
tudja csak megkezdeni, a doktornı 2013. május 1. napjával 6 hónapos felmondási idıvel történı 
felmondását visszavonta. A FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
képviseletében Hunyi Tamás ügyvezetı beadványában a Képviselı-testülettıl a FOGSORDOKTOR 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal egészségügyi feladat-ellátási elıszerzıdés megkötését 
kérte. Az új doktornı 2014. március 1-tıl látná el a tevékenységét. ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  
 
Apró Ferenc képviselı: Szeretném megkérdezni a doktornıtıl, hogy ide kíván-e költözni Lajosmizsére, 
vagy ingázni fog? 
 
Dr. Szabó Izabella: Én jelenleg Szabadszálláson dolgozok fogorvosként, és ott egy önkormányzati 
lakásban lakok. Lajosmizsére Budapestrıl fogok lejárni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Azt gondolom, hogy meg kell köszönnünk Faragó doktornınek a több évtizedes munkáját, és jó 
nyugdíjas éveket kívánunk neki. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta, azzal a kéréssel, hogy 
az 5. melléklet 2. bekezdésében az üzletvezetı helyett ügyvezetı szerepeljen, és a 21. oldalon nem január 
1-tıl, hanem március 1-tıl fogja a doktornı ellátni a feladatot. Amennyiben nincs több kérdés, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, az általam elmondott módosítással együtt, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
155/2013. (X. 31.) ÖH. 
Dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának 
értékesítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 110/2013. (VI. 27.) határozatát 
visszavonja, és hozzájárul az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal fogorvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására kötött egészségügyi feladat-
ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a 
FOGSORDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, 
Baross u. 45. 5/21., képviseli: Hunyi Tamás István cégvezetı) Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
rendeletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási 
kötelezettséggel egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni (tevékenységet végzı 
orvos: dr. Szabó Izabella Laura). Az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésének 
feltételei: 

- a tevékenységet végzı orvos dr. Szabó Izabella Laura jogerıs praxisengedélyének 
megszerzése, 

- a Betéti Társaság részére a jogerıs mőködési engedély kiadása,  
- a fogorvosi ellátás 2014. március 1. napjával történı megkezdése. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
- a 2.) pontban foglaltaknak megfelelıen az F and SZI Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társasággal fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására 
kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 2014. február 28. napjával közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére az elıterjesztés 4. melléklete szerint, 

- 3.) pontban foglaltak figyelembevételével a FOGSORDOKTOR Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1202 Budapest, Baross u. 45. I/25., képviseli: 
Hunyi Tamás István cégvezetı) az egészségügyi feladat-ellátási elıszerzıdés, majd az 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötésére az elıterjesztés 5. melléklete 
szerint azzal, hogy az 5. melléklet második bekezdésében „Hunyi Tamás István 
üzletvezetı” szövegrész helyébe „Hunyi Tamás István ügyvezetı” lép. Továbbá a 4/c.) 
pontban a klinikai fogászati higiénia biztosítása 2013. január 1. helyett 2013. március 
1. 

- a döntésekkel összefüggı valamennyi intézkedés megtételére. 
  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
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4. Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az igazgatási szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tartana, és 
összesen 5 napot érintene. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez idı alatt nem lesz nyitva a hivatal, 
az ügyelet minden irodán meg lesz oldva. A dolgozók az évi rendes szabadságuk terhére veszik ki ezeket 
a napokat. Felsılajos ma délelıtt már tárgyalta, és elfogadta, úgy ahogyan az ÜSB is elfogadásra 
javasolta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal –  tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
156/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. december 23. és december 30-
31. valamint 2014. január 2-3. napjaira (5 munkanapot érintıen) igazgatási szünetet 
rendel el. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban az 1) pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzıt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 
elrendelt igazgatási szünetrıl a lakosságot és a társhatóságokat elızetesen tájékoztassa. 

 
                     Felelıs: Képviselı-testület, ill. jegyzı 
                     Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
 
 
5. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben elkészítjük a következı évi költségvetési koncepciót. A 
pontos számok a költségvetés elfogadásakor, februárban derülnek majd ki, de tervezni már ilyenkor el 
kell kezdeni. Ilyenkor kikérjük minden intézményvezetı véleményét, hogy mi az, amin javíthatnánk. Az 
már most látszik, hogy a következı évi költségvetés nem fog lehetıséget adni arra, hogy minden 
feladatot megvalósítsunk, amit eltervezünk. A kollégium épületében a második emeleten tantermeket 
kellene kialakítani, mivel az most kihasználatlanul áll. A volt technika teremben egy sportszobát 
szeretnénk. Figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy a jelenleg folyamatban lévı pályázataink is simán 
menjenek tovább. Pénzünk sajnos több nem lesz, mint az idén volt, a pontos listát majd csak a 
költségvetés elfogadásakor láthatjuk. Tudjuk azt, hogy rengeteg feladatunk van. Ezt az elıterjesztést 
minden bizottság tárgyalta, így kérdezem az elnököket, ki szeretne hozzászólni? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Tegnap a PTK bizottság megtárgyalta 
az anyagot, mondhatom, elég viharos volt. A bizottság egyhangúan javasolta a koncepció elfogadását, az 
alábbi kiegészítéssel:  
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1.)Készüljön szakmai anyag, s ennek alapján képviselı-testületi elıterjesztés a funkció nélkül maradt 
kollégiumi részek hasznosítására, további iskolai-oktatási funkciók betelepítése érdekében. E szakmai 
anyagot legkésıbb a 2014. évi költségvetés tervezésének megkezdése (2014. január) elıtt el kell 
készíteni, annak érdekében, hogy az átalakítás és mőködtetés önkormányzati költségei ismertek legyenek 
és azok be tudjanak épülni a jövı évi költségvetésbe.  
2.)A határozat-tervezet egészüljön ki a civil-, sport- és egyéb társadalmi szervezetek, egyházak 
támogatási lehetıségével.   
A Sury és Gépállomási iskolából az osztályokat be kellene a kollégium épületébe a második emeletre 
hozni, így felszabadulnának ezek az épületek, és el lehetne gondolkozni azon, hogy mit is kellene 
kezdeni velük. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Sebık Márta kér szót. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mi is hosszasan tárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk. Még annyit, 
hogy a Mathiász utcai épület is lehet, hogy fel fog szabadulni. A volt Pártház csatornája lyukas, ázik a 
fal, ezt sürgısen meg kellene csináltatni. Olyan beruházásokra kellene fókuszálni, melyek a bevételeinket 
növelik. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A költségvetési koncepciót az ÜSB is megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta, 1-2 kiegészítéssel. A közvilágítás korszerősítését, bıvítését szeretnénk kérni a bel-
és külterületen egyaránt. Az út és járdaépítésnél is kerüljön bele a külterület is. Az óvodánál és 
bölcsıdénél parkolók kialakítására kerüljön sor. A Rákóczi úton az óvoda elıtti buszmegálló áthelyezése 
mindenképpen indokolt lenne, hiszen nagyon balesetveszélyes. Az ÜSB nem hagyhatja szó nélkül, hogy 
a civil és sport szervezetek nem szerepelnek a 2014. évi költségvetési koncepcióban, így mindenképpen 
kérnénk ezt is belevenni. Továbbá a külterületeken is el kellene helyezni utcanév táblákat. Fatáblákkal 
lehetne jelölni, hogy melyik dőlınek mi a neve.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Amiket most felsoroltatok, azt teljesen el lehet 
fogadni, és beleírjuk a határozat-tervezetbe. Van-e esetleg valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, az elhangzott kiegészítésekkel, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
157/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési koncepciója 

 
 

H a t á r o z a t  

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési 
koncepciót és a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:  

A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni: 

1) A 2014. évi költségvetésben mőködési hiány nem tervezhetı. 
2) A költségvetési szervek mőködési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos 

gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetıket ösztönözni, a kötelezettségvállalás 
szabályainak betartásával. 

3) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett elıirányzatokat terhelı 
kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidıszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az 
évközi beavatkozás lehetıségeit. 

4) Újabb kötelezettségek vállalása elıtt, figyelembe kell venni a meglévı többéves kihatással járó 
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

5) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges. 
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6) Pályázati lehetıségek kihasználása, elsısorban az önerıt nem igénylı pályázatok esetében. 
7) A folyamatban lévı beruházások folytatásához szükséges önerı biztosítása, sikeres befejezése. 
8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.  
9) Az adókintlévıség csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenırzési 

tevékenységet. 
10) A 2014. évi költségvetési idıszakban az önkormányzat által nyújtott kötelezı közszolgáltatások 

biztonságos ellátása a legfontosabb feladat. 
11) Az óvatosság elvének megfelelıen a bevételek reális tervezése. 
12) A köztartozások behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.  
13) Önkormányzati szinten a dologi kiadások elıirányzata csak az energiahordozókkal kapcsolatos 

árváltozások és a térítési díjak emelkedésébıl eredıen növekedhet, tervezését úgy kell 
végrehajtani, hogy az elızı év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg.  

14) A közmőköltségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni. 
15) Étkezési díjaknál az infláció mértékével javasoljuk az emelést. 
16) Az önkormányzat a forgalomképes ingatlanjainak értékesítésével nem számol a 2014. évi 

költségvetés tervezésekor. 
17) A bevételek növelése érdekében a lakás és egyéb helyiségek bérleti díjának tekintetében a 

tényleges infláció mértékével megegyezı emelésre van szükség. 
18) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az 

önkormányzat 2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon. 
19) Az intézmények vezetıinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások csökkentését, 

az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását. 
20) A biztonságos mőködés érdekében tartalék képzése indokolt. 
21) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel 

növelésével ellensúlyozni lehessen. 
22) A közalkalmazottak és köztisztviselık illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. 

A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál és 
köztisztviselıknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2013. december 31-i 
alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet. 

23) Részt kell venni - lehetıség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 
munkanélküliséget. 

24) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban 
vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni. 

25) Civil-, sport- és egyéb társadalmi szervezetek, egyházak támogatása az önkormányzat 

anyagi lehetőségeinek függvényében.   
26) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések: 

 

Önkormányzat 

a) Település költségvetési szervek szervezeti átalakításának befejezése. 

b) Út-, járdaépítés, karbantartás, figyelemmel a külterületi utakra is. 

c) Városközpont rendezése. 

d) Közterület felügyelet felállítása. 

e) Iskola-tó környékének rendezése; víztermelı szélkerék felújítása. 

f) Készüljön szakmai anyag, s ennek alapján képviselı-testületi elıterjesztés a funkció nélkül 
maradt kollégiumi részek hasznosítására, további iskolai-oktatási funkciók betelepítése 
érdekében. E szakmai anyagot legkésıbb a 2014. évi költségvetés tervezésének megkezdése 
(2014. január) elıtt el kell készíteni, annak érdekében, hogy az átalakítás és mőködtetés 
önkormányzati költségei ismertek legyenek és azok be tudjanak épülni a jövı évi költségvetésbe.  

g) Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatba történı bekötésének 
megvalósítása. 

h) Utcanév táblák elhelyezése a közterületi útszakaszok bejárati pontjainál, és a külterületen is. 

i) Piac- és vásár tevékenység kiadásának megvizsgálása. 
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j) Közvilágítás hatékonyság vizsgálata, korszerősítése, bıvítése. 

k) Régi Városház udvarának hasznosítása. 

l) „Cégek kiállítása 2014. évben” megrendezése. 

m) Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok karbantartása, felújítása -Dózsa Gy. út 102. szám 
alatti (OTP) lakások felett tetıléc, héjazat és bádogozás csere, festés, mázolás, parketta felújítás, 
folyosó és konyha hidegburkolat csere; Bajcsy-Zs. u. 49. (Cédulaház) teljes tetıcsere; Piactér 
fedett kirakodó helyek, pavilonok tetıhéjazat cseréje, lécek pótlása. 

n) Központi buszmegállók felújítása, új térburkolat építése. 

o)  Csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

p) Parkolók kialakítása (Szabadság tér 6-8. sz. elıtt; Attila u. 4. sz. melletti közterületen - hinták 
helye; Kollégium elıtt - Ceglédi út mellett Május 1. u. irányába; Mizsei utca elején - 
Egészségházzal szemben) 

q) Karácsonyi díszvilágítás cseréje. 

r) Iskolai szolgálati lakások átalakítása számítástechnika teremmé. 

s) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történı átalakítása. 

t) Az óvoda elıtti buszmegálló áthelyezése a Rákóczi úton. 

u) Az új sportcsarnok építésében önkormányzati szerepvállalás. 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

a) Számítógépes géppark és hálózat egységesítésének folytatása. 

b) Jegyzıi Irodára fax berendezés beszerzése. 

c) Pénzügyi Irodán Samsung ML-2190-es nyomtató beszerzése. 

d) Tisztasági festés folytatása.  

e) Irattár kialakítása (járás). 

f) Lyukasztó egység a fénymásolóhoz. 

g) Optikai internet kiépítése. 

h) IP-alapú telefonközpont kiépítése. 

i) Árnyékolás az irodákban. 

j) Smart Led TV az aulába. 

k) Hivatali gépjármő cseréje. 

l) Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása. 

m) Szoftver legalizáció (építésügy) 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

IGSZ iroda 

a) Ford Transit típusú gépjármő beszerzése. 

b) Laptop és lézernyomtató beszerzése 

c) Szoftver legalizáció. 

d) Hálózati rendszer kialakítása. 

e) Meglévı fénymásolóhoz adapter beszerzése. 

f) Riasztó rendszer kialakítása 
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Iskola konyha 

a) Kombinált gızpároló , sütı berendezés beszerzése. 

Óvoda konyha 

a) Univerzális robotgép beszerzése. 

b) Sütılap (elektromos bordázott felület) beszerzése. 

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

a) Volt pedagógus lakások átalakítása oktatás céljára. 
b) Központi iskola vizesblokkjának felújítása. 
c) A volt kollégium második szintjének átalakítása az oktatás számára. 
d) A folyosók és tantermek aljzatburkolatának cseréje. 
e) Osztálytermek mosható lábazattal történı burkolása. 
f) Központi épület elektromos hálózatának bıvítése. 
g) Új stúdió és hangosítási rendszer kialakítása. 
h) A volt kollégiumi részben csengetési rendszer kialakítása. 
i) Iskola és Sportcsarnok homlokzati feliratozása. 
j) Ceglédi út által határolt udvar rendezése, burkolása, füvesítése. 
k) Udvari sportpálya felújítása. 
l) Radiátor szelepek cseréje. 
m) Ruhatároló szekrények felújítása, új szekrények beszerzése. 
n) A volt kollégiumi rész átalakításától függıen a Súry, a gépállomási és a Mathiász utcai 

épületeknél végzendı felújítások. 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

a) Informatikai rendszer vírusirtó licenszének megújítása. 

b) Számítógépes géppark frissítése (olvasók részére egy asztali számítógép beállítása). 

c) Színes nyomtató, videokamera beszerzése. 

d) Tisztasági festés 

e) Színpad hajópadlójának felújítása. 

f) Könyvtár kölcsönzı részlegének klímaberendezés felszerelése. 

g) Épület belsı tisztasági festése. 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6. 

a) Számítógép vásárlása irodai munkák elvégzéséhez. 

b) Fénymásoló gép és hegesztı trafó beszerzése. 

c) Udvari játékok festése. 

d) Mőanyag nyílászárók beépítése 

e) Épület külsı falának szigetelése 

f) Óvoda belsı udvarán lévı járda térkı burkolatra történı cseréje 

g) Kondenzációs kazán és meleg víz ellátásának biztosítása 

h) Pancsoló medence vízforgatóval történı ellátása, ill. mőanyag burkolattal való bevonása. 

i) Só szoba kialakítása 

j) Mőanyag fektetı ágy beszerzése (50 db) 

k) Gyermekszék vásárlása (50 db) 
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l) Gyermektörölközık (100 db), aszal terítık (6 csoportba) vásárlása 

m) Óvoda elıtti szennyvízelvezetı csatorna cseréje. 

n) Kiállító fal kialakítása az aulában. 

o) Homokozók árnyékolása. 

p) Mosdóhelyiségek (4 db) és folyosó tisztasági festése. 

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19. 

a) Multifunkciós nyomtató, fénymásoló beszerzése 

b) Tornaterem mennyezeti lámpatestekre védırács felszerelése 

c) Homokozó árnyékolásának megoldása 

d) Udvari fedett szín kialakítása. 

e) Udvari játékeszközök festése. 

f) 1925-ben épült épület korszerősítése: tetı felújítása; nyílászárók cseréje; hıszigetelés; belsı 
padlózat cseréje; főtéskorszerősítés; redıny, szúnyogháló felszerelése. 

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 

a) Felnıtt WC kialakítása 

b) Mosdó felújítása (járólap, csempe, törölközı tartó, pohártartó) 

c) Udvari játékeszközök festése. 

d) Elıtér felújítása (járólap, ablak, ajtó) 

e) Terasz burkolása, csatornázása. 

f) Tornaszoba, galéria kialakítása 

g) Elektromos kiskapu rendszer kialakítása a biztonságos kapuhasználathoz. 

h) Parkolók kialakítása az óvoda elıtt. 

i) Az épület akadálymentesítése. 

j) Mőanyag fektetı ágy beszerzése (40 db) 

k) Radiátorok cseréje. 

Bölcsıde 

a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése. 

b) Csoport szobákban a beépített szekrények, nyitott polcok, falvédı burkolat felszerelése, ajtók 
kivágása. 

c) Játéktároló beszerzése. 

d) Térelválasztó kerítés, a kültéri fa oszlopok, két csoportszoba festése. 

Felsılajosi Óvoda 

a) Hangszerkészlet beszerzése. 

b) Zárható fémszekrény beszerzése a tőzveszélyes anyagok tárolására. 

c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése. 

d) Mosdó és folyosó tisztasági festése. 

e) Szilárd tüzeléső kazán beszerzése. 

f) Kémény kialakítása. 
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Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében: 

a) Kazán cseréje. 

b) Főtıtestek szabályozhatóságának megteremtése. 

c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje. 

d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történı kiváltása. 

e) Az aula és az üvegfüggöny hı hídjának kezelése.  

f) Szociális és egészségügyi területen használt gépjármővek cseréje. 

g) Számítógépek és irodatechnikai eszközök (fénymásoló) fokozatos cseréje. 

h) Telefonközpont és hálózat modernizálása, cseréje. 

i) Egészségház körüli parkolás megoldása. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
Határid ı: 2013. október 31. 

 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mőködésével kapcsolatos 
döntés  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Számtalan döntést hoztunk az elmúlt idıben az IGSZ-el kapcsolatosan.  
Az átszervezés alapvetıen a hivatalt érinti. Jelenleg az IGSZ kezeli a konyhákat, az iskola mőködtetését, 
és a Mővelıdési Ház könyvelését. A feladatok átcsoportosítása miatt javasolt lenne az IGSZ további 
mőködtetése. Javasolnám, hogy azok a feladatok, amelyek jól megszervezetten, zökkenımentesen 
mőködnek jelenleg is, ne kerüljenek egyik intézménytıl a másikba, hiszen ez mind adminisztratív, mind 
pénzügyi többletterhet jelenthet városunk költségvetésének. Azok a feladatok, amelyek ésszerően az 
IGSZ-nél (Iskola mőködtetése, beleértve a Sportcsarnok fenntartását, mőködtetését is, az étkeztetési 
térítési díjak beszedése, konyhák mőködtetése, technikai dolgozók irányítása, gyermekek nyári 
napközbeni ellátásához szerzıdések megkötése, megbízási díjak kifizetése) kerülnek jelenleg ellátásra, 
egy ott lévı intézményvezetıvel, az ı irányításával kiválóan elláthatók és mőködtethetık a továbbiakban 
is. Az IGSZ jelenleg önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Amennyiben az intézmény 
csak önállóan mőködı lenne, és nem önállóan gazdálkodó, ez azt jelentené, hogy nem kellene önálló 
gazdasági vezetıt alkalmazni. Tekintettel arra, hogy gazdálkodási feladatokat ellátó intézményrıl van 
szó és ismerve az intézmény jelenlegi feladatait, indokolt a jelenlegi szervezeti forma megtartása.  
Bizottsági ülésen felvetıdött az is, hogy ha már meghagyjuk az IGSZ-t, akkor a vezetıi pályázatot is 
mindenképpen ki kellene írni. PTK, ÖIB bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször vissza kell 
vonnunk a korábbi határozatunkat, melyben arról döntöttünk, hogy megszüntetjük az IGSZ-t. Aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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158/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei  
Gazdasági Szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntés visszavonása 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013. június 27. napján meghozott 

103/2013. (VI.27.) határozatát, amelyet a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei 
Gazdasági Szervezetének megszüntetésével kapcsolatban hozott visszavonja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. október 31.  

 
 
Basky András polgármester: Most pedig akkor arról kell döntenünk, hogy az IGSZ továbbra is 
mőködjön. Jegyzı úr szeretne szólni. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Köszönöm szépen. A határozat-tervezet 1. pontja akkor az alábbi szövegre 
módosulna: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mőködését nem módosítja.”   
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
159/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete mőködésével kapcsolatos döntés 

 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mőködését nem módosítja.   

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következı ülésre készítse elı az 
intézményvezetıre vonatkozó pályázati kiírás részleteit. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
Basky András polgármester: Mivel közben megérkezett a 11-es napirendi ponthoz a vendégünk, így 
kérem ezzel folytassuk az ülést. 
 
7. Napirendi pont:  
Lajosmizse Önkormányzata Intézményeinek információtechnológiai fejlesztése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Köszöntöm Mohai Miklós urat, a Magyar Telekom képviselıjét. 
Lajosmizsén nem mőködik jelenleg optikai internet. A mostani központ, ami a postánál található, nem 
alkalmas arra, hogy ezen keresztül optikai internet legyen. Ennek a kiépítését a T-Com magára vállalná, 
nekünk csak a belsı hálózatot kellene kiépíteni, melynek a költsége 2.540.000.- Ft lenne. A bizottsági 
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ülésen a támogatottsága az elıterjesztésnek megvolt. Az nem kérdés, hogy ezt meg kell valósítani, hiszen 
ezzel elindítanánk Lajosmizsén egy jelentıs fejlıdést. Tegnap a bizottsági ülésen Mohai úr tájékoztatott 
minket arról, hogy maga a hálózat február végére ki is épülne. Van-e valakinek kérdése? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A PTK ülésen is jelen volt Mohai úr, és mi teljesen mellé 
álltunk ennek a fejlesztésnek. Véleményem szerint jelentıs gazdaságélénkítı hatása lesz annak, ha kiépül 
az optikai hálózat, hiszen ezt a lakosság is igénybe tudja majd venni. 
 
Basky András polgármester: Ez így van, köszönöm szépen. Elsı körben a hálózat kiépítésének 
megrendelését kell megtennünk.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Én nagyon örülnék ennek a lépésnek. Szeretném megkérdezni, 
hogy itt csak internetrıl és telefonról van szó, vagy más szolgáltatásról is, például TV? 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ehhez csak T-Com-os elıfizetık juthatnak hozzá? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: Köszöntök mindenkit. Nagy úr megkeresett minket 2-3 hónapja, 
hogy nagy sebességő internetet szeretne Lajosmizsén. Ez csak úgy tud megvalósulni, hogy ha optikai 
kábelt fektetünk le. Itt nem csak az internetrıl van szó, hanem a számítógépek összekacsolásáról is. Ezzel 
a rendszerrel ezt is meg tudjuk valósítani. Mi két alközpontot javasolunk, már csak biztonsági 
szempontok miatt is. Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott egy kérés, hogy egy alközpontra is adjunk 
ajánlatot, ezt a jövı hét folyamán megküldjük.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Én azt kérem Nagy Istvántól, hogy a következı 
ülésünkre készítsen elı egy anyagot, melyben szerepeljen, hogy a komplett rendszer kiépítése mennyibe 
kerülne.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Ezt a készüléket kizárólag önöktıl vásárolhatjuk meg, vagy 
esetleg megversenyeztetve mástól is beszerezhetjük? 
 
Koller Dániel képviselı: Nekem is lenne még egy kérdésem. Az önkormányzat által kiépítendı 
hálózatnál a végeszközök használatának bérleti díja van, vagy ez a miénk lesz, és ezt ingyen 
használhatjuk? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha most erre az önkormányzat azt mondja, hogy 
nem, önök akkor is behoznák az optikai kábelt Lajosmizsére, vagy nem? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: A T-Com vállalja a hálózat kiépítését, az önkormányzatnak pedig a 
belsı hálózat kiépítését kell biztosítani. Két hálózat épül ki párhuzamosan. Ennek semmi egyéb havi díja 
nem lesz. Az alközponttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy természetesen sokféle létezik, mi 
egy olyanra adtunk ajánlatot, mely teljes mértékben kiszolgálná önöket. Természetesen lehet kérni 
ajánlatot máshonnan is, de mi egy csomagban gondolkodunk, erre is adtunk ajánlatot. Ha most a T-Com 
több mint 20 millió forintot belefektet ebbe a projektbe, természetesen vár valami bevételt is. 
Gyakorlatilag egy 6 millió forintos bevételre számít a T-Com ebbıl. Ha ez nem valósul meg, akkor 
azokat a pénzek, amiket lekötöttünk Lajosmizse részére, átcsoportosításra kerülnek.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A központot önök üzemeltetnék, vagy ezt az informatikus kollega 
is meg tudja oldani? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: Ez egy nagyon modern központ, teljes körő informatikai tudást 
igényel, de az Istvánnak megvan ehhez a tudása. A központra 1 éves garancia van, utána több lehetıség 
van, vagy továbbra is mi vállaljuk, vagy mással kötnek szerzıdést erre a feladatra. Tehát a központ 
fenntartás költségeit lehet elıre tervezni. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Köszönjük Mohai úrnak a teljes körő szakmai tájékoztatást az 
optikai hálózatról. Én maximálisan támogatom a beruházást, hiszen ezzel jelentıs költségmegtakarítás 
érhetı el, hiszen az önkormányzatnál az évi internetköltség 876.000.- Ft, az Egészségházban a 
diszpécserpult 300.000.- Ft, tehát így évente több mint 1 millió forintot spórolhatnánk. További elınye 
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ennek a beruházásnak a helyi adó bevételek növekedése, hiszen a cégek további fejlıdését biztosítja az 
optikai kábel.  
 
Apró Ferenc képviselı: Nekem is szimpatikus az egész dolog, egy kérdésem lenne, hogy mennyibe fog 
akkor az nekünk kerülni? 
 
Basky András polgármester: Jövı év I. negyedévében fog a beruházás megvalósulni, és összesen közel 
10 millió forint az, amit az önkormányzatnak bele kell tenni.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A 10 millió forint abból tevıdik össze, hogy van a hálózatépítés, 
ami 2,5-3 millió forint, plusz az a saját hálózat, ami a miénk lesz. Ez az a beruházás, amit meg kell 
finanszírozni, hogy elinduljon ez a szolgáltatás Lajosmizsén. Az összes többi pénz az már az alközponti 
hálózat, az már a hozadéka annak, hogy ezt a rendszert tudjuk használni. Még annyit szeretnék 
elmondani, hogy ez egész Lajosmizsének szól, az egész várost érinti. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése? Akkor megkérem 
jegyzı urat, hogy olvassa fel a határozat-tervezetet.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Tehát akkor a határozat-tervezetnek 3 pontja lenne,  az elsı, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt az optikai hálózat kiépítésének a Magyar Telekom 
által tett 2.000.000.- Ft+ Áfa ajánlatának elfogadásáról. 2. pontja: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete az 1. pontban megjelölt beruházás fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II. 15.) rendelete 12. melléklet 1. sora 
terhére biztosítja. És végül a 3. pont: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére, és a hálózatkiépítésre vonatkozó valamennyi 
intézkedés megtételére.  

 

Belusz László ÜSB elnök, képviselı: És a telefonközpont? 
 
Basky András polgármester: A következı ülésen döntenénk, hogy egy vagy két telefonközpont lenne.  
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: A Magyar Telekom itt egy bizonyos fejlesztést elvégez, és ezzel 
párhuzamosan neki van egy elvárása az önkormányzat részérıl, hogy eszközöket, vagy valamilyen 
szolgáltatást rendeljen. Az imént említettem, hogy az alközpont részérıl ez körülbelül 4 millió forintos 
összeg, illetve a saját hálózat kiépítéséhez egy 2 millió forintos hozzájárulás. Gyakorlatilag az 
alközpontról ebben a határozatban nem volt most szó. Én azt szeretném kérni, hogy a testület foglaljon 
állást, hogy az alközpontot megrendeli, vagy sem. Az már más kérdés, hogy egy vagy két alközpontot, de 
tılem azt a 6 millió forint körüli bevételt számon fogják kérni. Tehát ha önök garanciát vállalnak arra, 
hogy ezek a megrendelések bejönnek, akkor mi azokat a pénzeket, amik erre a célra le vannak kötve, mi 
a jövı hét folyamán véglegesen lekötjük, és Lajosmizsére fordítjuk.  
 
Basky András polgármester: Jó, akkor lenne egy 4-es pont is a határozat-tervezetben, amely arról szól, 
hogy a polgármester a követezı ülésre készítse elı a központok kiépítésének további költségeit, és annak 
a fedezetét. Úgy vélem, hogy abba nem szabad belemennünk, hogy ne azt az alközpontot válasszuk, ami 
ideális lenne, hanem amit diktál a Telekom. Én azt gondolom, hogy az elsı lépést most megtesszük, de 
alaposan körül kell még járni a kérdést.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Ez elegendı a Telekomnak így? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: Én errıl nem tudok dönteni. Természetesen az önök döntését 
tiszteletben tartom, és eljuttatom a vezetıimnek. Én azzal a felhatalmazással jöttem ide, hogy 
amennyiben önök ezt a költséget a saját maguk részére beruházzák, akkor biztosan ezt az optikai 
szolgáltatást el tudjuk indítani Lajosmizsén. Erre az én vezetıim is kaptak egy biztatást a 
vezérigazgatóság részérıl, mert ez elég magas szinten volt már. Nem volt a Telekom részérıl tervbe véve 
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ez a szolgáltatás elindítása Lajosmizsén a közeljövıben, ez annak köszönhetı, hogy mi azt akartuk, hogy 
ne csak az a 4-8 cég kapjon optikai elérést, hanem a lakosság is.  
 
Basky András polgármester: Rendben. Tehát akkor az utolsó pont úgy szólna, hogy az alközpont 
költségeinek a tekintetében pedig megvizsgáljuk, hogy milyen volumenő beruházás szükséges a hálózat 
kiépítéséhez. Annak nincs értelme, hogy megrendeljük az optikai szálat, és nem tudjuk használni, 
nyilván ez az önök számára is nyilvánvaló. Megrendeljük az optikai hálózatot, és vizsgáljuk, hogy 
milyen eszközök szükségesek.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Úgy tudom, hogy ennek a döntés meghozatalának volt 
egy határideje. November 21. jól emlékszek? Az úgy nem jó, hogy november 21-ig az önkormányzat 
megvizsgálja, és meghozza a döntést? 
 
Nagy István informatikus: Nem tudom Mohai úrnak ez így megfelel? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: Nekem most visszajelzés kell az önök döntésérıl, én ezt a 
vezetıimnek elküldöm, és ık fognak dönteni. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És ha most hoznánk egy döntést, és a pénzügyi helyzetünk 
másként alakul, és ezt a döntésünket megváltoztatjuk, akkor mi történik?  
 
Basky András polgármester: Nem szabad, hogy másként alakuljon a pénzügyi helyzetünk. Én azt 
gondolom, hogy a szándékunkat egyértelmően jelzi, hogy a 2,5 millió forintot elkülönítjük erre a célra. 
De a központok kialakítása még egy kis vizsgálódást igényel a részünkrıl, de a november 21-i ülésre 
eldöntésre kerül. Ennyi türelmet kérünk, mert még van néhány bizonytalansági tényezı. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A bizonytalansági tényezı annyira bizonytalan, hogy lehet, hogy 
nem rendelünk alközpontot? 
 
Basky András polgármester: Hát akkor minek csinálnánk? 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Akkor miért nem tudunk úgy állást foglalni, hogy a megrendelendı 
alközpontok száma tekintetében november 21-én döntünk.  
 
Basky András polgármester: Jó akkor az utolsó pont így módosul, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soros Képviselı-testületi ülésre a 
megrendelendı alközpont/alközpontok megrendeléséhez kapcsolódó elıterjesztést, beleértve a 
kiépítéséhez szükséges beruházás fedezeti kimutatását készítse elı, továbbá készítse elı az 
alközpont/alközpontok és a hálózatépítés vonatkozásában felmerülı valamennyi szükséges költség 
kimutatását. Ez így elfogadható? 
 
Mohai Miklós T-Com képviselıje: Ez így megfelel.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, akkor a határozat-tervezetet az elhangzott 
módosításokkal, a következıképpen szavaztatom: 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete dönt az optikai hálózat kiépítésének a Magyar Telekom által tett 2.000.000.- Ft+ Áfa 
ajánlatának elfogadásáról.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban megjelölt beruházás 
fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésérıl szóló 
2/2013. (II. 15.) rendelete 12. melléklet 1. sora terhére biztosítja.  
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soros 
Képviselı-testületi ülésre a megrendelendı alközpont/alközpontok megrendeléséhez kapcsolódó 
elıterjesztést, beleértve a kiépítéséhez szükséges beruházás fedezeti kimutatását készítse elı, továbbá 
készítse elı az alközpont/alközpontok és a hálózatépítés vonatkozásában felmerülı valamennyi 
szükséges költség kimutatását. 
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Kérem, aki így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
160/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek információtechnológiai  fejlesztése 

 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt az optikai hálózat kiépítésének 
a Magyar Telekom által tett 2.000.000.- Ft+ Áfa ajánlatának elfogadásáról.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban megjelölt beruházás 
fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésérıl 
szóló 2/2013. (II. 15.) rendelete 12. melléklet 1. sora terhére biztosítja.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soros 
Képviselı-testületi ülésre a megrendelendı alközpont/alközpontok megrendeléséhez kapcsolódó 
elıterjesztést, beleértve a kiépítéséhez szükséges beruházás fedezeti kimutatását készítse elı, 
továbbá készítse elı az alközpont/alközpontok és a hálózatépítés vonatkozásában felmerülı 
valamennyi szükséges költség kimutatását. 

 

Határid ı: 2013. október 31. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrígó 16.00 órakor elhagyta az ülést. A Képviselı-testület 10 fıvel 
határozatképes. 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Az ülést 16.10 órakor folytatjuk, és mivel megérkezett Rudics Ákos is, így kérem a 12-es napirendi 
pontként szereplı „Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések” címő 
elıterjesztéssel folytassuk. 
 
 
8. Napirendi pont:  
Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban sokat foglalkoztunk a hulladékszállítással, mert a 
Saubermacher Kft felmondta a szerzıdést 2013. decembertıl. Sok kört futottunk már ez ügyben, 
közbeszerzési eljárást is kiírtunk, majd ezt követıen sikerült egyeztetnünk Rudics Ákossal. 
Lehetıségünk lenne arra, hogy csatlakozzunk az Izsák-Kom Kft-hez, és ha önrészt vásárolnánk a Kft-
ben, akkor közbeszerzési eljárást sem kellene kiírnunk, hiszen tulajdonosok lennénk mi is. Ez egy 
teljesen önkormányzati tulajdonú cég, számtalan önkormányzat a tulajdonosa. Az egyeztetéseket 
lefolytattuk, és január 1-tıl zökkenımentesen folytatódhatna a hulladékszállítás. Most ez tőnik a legjobb 
megoldásnak. Ehhez az kell, hogy visszavonjuk azt a döntésünket, hogy közbeszerzési eljárást írunk ki, 
és tulajdonrészt vásároljunk az Izsák-Kom kft-ben. PTK bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
Kérdezem Rudics Ákost, hogy szeretné-e kiegészíteni valamivel az elhangzottakat? 
 
Rudics Ákos Izsák-Kom képviselıje: Polgármester úr már nagyvonalakban elmondta a lényeget. A 
lakosok egy információs csomagot fognak kapni, melyben minden tájékoztatást meg fognak kapni. 
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Tulajdonképpen semmi változást nem fognak észrevenni, hiszen még a dolgozókat is átvesszük a 
Saubermacher Magyarország Kft-tıl, így ugyanazok fognak járni, mint eddig. Nem változnak a 
hulladékgyőjtés napjai sem, úgy ahogyan a szelektív győjtés napjai sem. Sajnos a hulladékgyőjtı 
szigetek környékén a helyzet változatlan, és mivel ezeket csak addig kell megtartani, amíg nincs a 
településen házhoz menı szelektív győjtés, így az lenne a kérésem, hogy ezeket meg kellene szüntetni. A 
javaslatom az lenne, mivel a sárga zsákba egyedül az üveget nem lehet beletenni, hogy az ABC-k 
környékén kellene üveggyőjtı konténert kihelyezni. Az ügyfélszolgálatot is megtartjuk, ugyanott, ahol 
eddig volt. A rezsicsökkentés miatt a befizetéseket nagyon komolyan fogjuk venni, és a NAV lesz a 
segítségünkre ebben, úgyhogy kérek mindenkit, fizesse a csekkeket rendszeresen, hiszen be fogunk 
hajtani minden kintlévıséget, ami Lajosmizsén is 15 % felett van.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Az az elképzelés, hogy a 
hulladékgyőjtı szigeteket megszüntessük, azt gondolom, hogy támogatható. Mi is látjuk sokszor, hogy 
milyen állapotok uralkodnak a környékén, és például a faleveles zsákokban szemét is van. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Apró Ferenc képviselı: Mennyiért lehet üzletrészt vásárolni, és kötöttünk-e már szerzıdést? 
 
Basky András polgármester: Nem kötöttünk még szerzıdést, és megkérem Rudics Ákost, hogy adjon 
választ arra, hogy mennyibe kerül ez nekünk.  
 
Rudics Ákos Izsák-Kom képviselıje: A közeljövıben 9 település fog csatlakozni hozzánk, és 
településenként 150.000.- Ft-ra jön ki a tulajdonszerzés. Ebben az árban benne van a jogi része is a 
dolognak. Ha Lajosmizse úgy dönt 1-2 év múlva, hogy nem elégedett az Izsák-Kom-al, akkor felbontja a 
szerzıdést, és a tulajdonrészt visszavásároljuk.  
 
Orbán Antal képviselı: A lakosság részérıl a fizetés hogy fog történni? 
 
Rudics Ákos Izsák-Kom képviselıje: Mindig utólag számláztak eddig is, mi is negyedévente fogunk 
számlázni, utólag. Annyi lesz a változás, hogy nem sárga csekken, mivel annak is nagyon 
megemelkedtek a költségei, hanem vagy Takarékszövetkezetben, vagy OTP-ben lehetne befizetni. 
Lényeges dolog még, hogy a Saubermachertıl megvásárolt szürke zsákokat is természetesen el fogjuk 
szállítani még egy darabig.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nagyon örülünk a lehetıségnek, hogy csatlakozhatunk 
önökhöz. Konkrétan a tevékenységet ki fogja végezni, és hová viszik a hulladékot? És azt kérném, hogy 
a szelektív győjtésnél gondoljanak az intézményekre is.  
 
Rudics Ákos Izsák-Kom képviselıje: Több hulladékkezeléssel foglalkozó cég vezetıje is vagyok, ez 
elıny is és hátrány is egyben. Lajosmizse esetében még nem döntöttem el, hogy honnan fognak indulni 
az autók, és hová viszik a szemetet. A szelektív valószínőleg Kecskemétre kerül a válogatócsarnokba, 
ahová eddig is. A kommunális hulladék Kecskemétre, Izsákra vagy Ceglédre. Egyet tudok garantálni, 
hogy január 1-tıl is el lesz szállítva a hulladék. A szerzıdést postán fogjuk kiküldeni a lakosságnak, de 
azt tudni kell, hogy ha valaki nem küldi vissza, attól még a szerzıdés élni fog, mivel ez egy kötelezı 
közszolgáltatás.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Van-e arra lehetıség, hogy az sőrítse az Izsák-Kom a szelektív 
győjtést? 
 
Rudics Ákos Izsák-Kom képviselıje: Az Izsáki régióban megpróbáltuk, nagyon jól is mőködött a 
dolog, két hetente vittük a szelektívet, két hetente pedig a kommunális hulladékot. Csak sajnos valaki 
feljelentett minket, így vissza kellett állítanunk. 2014-ben nem fogunk ezen változtatni, viszont 
meglátjuk, hogy változnak a törvények jövıre.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A II. határozat-tervezetnél javaslom, hogy úgy kerüljön elfogadásra, 
hogy „tulajdonrészt kíván vásárolni és közszolgáltatási szerzıdést köt.” 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, elıször az I. határozat-tervezetet szavaztatom, melyben visszavonjuk a közbeszerzési 
eljárás kiírására tett szándékunkat. Kérem, aki ez elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
161/2013. (X. 31.) ÖH. 
146/2013. (IX. 12.) és 153/2013. (IX. 26.) határozatok visszavonása 
 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete visszavonja a hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó 146/2013. 
(IX. 12.) határozatát és a közbeszerzési tanácsadó céggel történı szerzıdéskötéssel kapcsolatban 
hozott 153/2013. (IX. 26.) határozatát. 
 

 Határidı: 2013. október 31. 

 Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetést szavaztatom, mely 
szerint alpolgármester úr módosító javaslatával egyetértve, tulajdonrészt kívánunk vásárolni az Izsák-
Kom Kft-ben, és közszolgáltatási szerzıdést kívánunk kötni. Kérem, aki ezzel a módosítással elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
162/2013. (X. 31.) ÖH. 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tulajdonrészt kíván 
vásárolni az Izsák-Kom Kft-ben, és közszolgáltatási szerzıdést köt.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Lajosmizse Város 
Polgármesterét az 1) pontban foglaltak érdekében szükséges intézkedések megtételére, a 
tulajdonrész vásárlásáról szóló szerzıdés megkötésére.  
 

 Határidı: 2013. október 31. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
9. Napirendi pont 
Közterületek nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca, Ságvári utca) 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megkérdeztük a lakosságot a Felszabadulás utcában is, és a Ságvári 
utcában is. A Felszabadulás utcára javaslatként elhangzott a Gábor Áron, és Nyírı József, én a Gábor 
Áront javasolnám elfogadásra. A Ságvári utca esetében a beérkezett 31 válasz közül 30 fı az utcanév 
változtatását nem szeretné, és mivel ez csak simán Ságvári utca, és nem Ságvári Endre, így a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalásának értelmezése következtében nem kötelezı megváltoztatni a 
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nevét. Így ez maradna továbbra is Ságvári utca. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e 
v a l a k i n e k  k é r d é s e ,  v é l e m é n y e ,  j a v a s l a t a  e z z e l  k a p c so l a t o s a n ? 

 
Péli Szilveszter képviselı: Én csak annyit szeretnék kérni, hogy lehet, hogy nem tekintettük át 
kellıképpen, de idıközben merült fel, hogy van nekünk még egy Rudas László nevő utcánk is, ezt is jó 
lenne megváltoztatni.  
 
Basky András polgármester: Rendben, utánanézünk, és a következı ülésre elıkészítjük. Van-e még 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, 
hogy a Felszabadulás utca Gábor Áron utca legyen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
164/2013. (X. 31.) ÖH. 
Közterület nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca) 

 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Felszabadulás utca nevét az 
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával 
összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvénnyel 2013. január 1-én hatályba lépett, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-a értelmében Gábor 
Áron utcára változtatja. Az utca páros-páratlan rendszer szerinti számozású. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely 
szerint a Ságvári utca nevét változatlanul hagyjuk. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
165/2013. (X. 31.) ÖH. 
Közterület nevének felülvizsgálata (Ságvári utca) 

 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Ságvári utca nevét változatlanul 
hagyja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
10. Napirendi pont 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi 
helyzetérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez mindig fontos beszámoló, hiszen ebbıl látszik, hogy hogyan alakulnak 
a bevételeink, kiadásaink. Én azt gondolom, hogy idıarányosan rendben vagyunk, jól állunk. Viszont 
nagyon fontos, hogy ezt a takarékos gazdálkodást folytassuk az év további részében is. Az 
elıterjesztésben részletesen le van írva minden. PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek 
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kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
166/2013. (X. 31.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját 
a 2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 

 Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén 17.05 órakor elhagyta az ülést. A Képviselı-testület 9 fıvel határozatképes 
továbbra is.  
 
 
11. Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van egy kötelezettségünk, mely szerint be kell számolnunk a Képviselı-
testület részére a Társulás munkájáról. Jelen beszámoló a korábban Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás jogutódlással történı 
megszüntetésétıl 2013. július 1. napjától nyújt tájékoztatást a T. Képviselı-testület részére, a Társulási 
Tanács mőködésérıl. PTK, ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a beszámolót, 
kézfelemeléssel jelezze. Én, mint a Társulás elnöke, személyes érintettség miatt nem szavazok. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı 
Basky András nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
167/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társulási Tanács Elnöke által készített 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
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12. Napirendi pont 
Közterület felügyelet felállítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Orbán Antal képviselı úrnak volt egy képviselıi, indítványa, állítsunk fel 
közterület felügyeletet. Körbejártuk a témát alaposan, PTK bizottság is megtárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Az elıterjesztésben jól fel van vázolva minden információ ezzel kapcsolatosan, és magában a 
határozatban pedig döntünk arról, hogy 1 fı közterület felügyelıt alkalmazunk 2014. január 1-tıl. 
 
Koller Dániel képviselı: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy 1 fı elegendı lesz? Nem párosával 
kellene járni nekik is, mint a rendıröknek? 
 
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy biztonsággal 1 fıt tudunk most bevállalni, hiszen 
még nem látjuk a jövı évi költségvetést sem, viszont terveink meg vannak bıven. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Van büntetési lehetısége? 
 
Koller Dániel képviselı: Igen, van. Azt gondolom, hogy az 1 fıvel is mindenképpen indítsuk el, de 
vizsgáljuk meg, hogy nem-e lenne lehetıség a 2 fıre.  
 
Orbán Antal képviselı: Én azt gondolom, hogy az egy is több, mint a semmi. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Vagy pedig vigyen magával valakit, mondjuk egy polgárırt. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Munkaügyi szempontból fogják engedni, hogy egy személy végezze ezt a 
munkát? 
 
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem most döntsünk arról, hogy 
elindítsuk vagy sem, utána pedig majd megvizsgáljuk a lehetıségeinket, hogy tudnánk-e még egy 
személyt alkalmazni. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki egyetért azzal, hogy indítsunk közterület felügyeletet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
168/2013. (X. 31.) ÖH. 
Közterület-felügyelet felállítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a közterület-felügyelet 
felállításáról szóló szakmai anyagot. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterület-felügyelet feladatait a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fı közterület-felügyelı útján 
kívánja elláttatni 2014. január 1-tıl. A közterület-felügyelı bérezése a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint történik.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében teremtse meg az 1 fı közterület-felügyelı 
alkalmazásának feltételeit. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 2012. évi 
CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kezdeményezze a helyi rendıri 
szervnél az együttmőködési megállapodás megkötését.  

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a soros 
képviselı-testületi ülésre terjessze elı a határozat 2) pontjának megfelelıen a Lajosmizsei Közös 
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Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak, a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának és a Hivatal alapító okiratának módosítását. 
  

 Határidı: 2013. október 31. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 

 
 
 
13. Napirendi pont 
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindenki elıtt ismert, hogy a belsı ellenırünk már jegyzıi feladatokat lát 
el. Kiírtuk a pályázatot a belsı ellenıri állásra, de nem volt megfelelı pályázat, így azóta is betöltetlen az 
állás. Viszont megbízási szerzıdéssel el tudjuk látni a feladatot, dr. Csikai Zsolt személyében. A belsı 
ellenırzési feladatokat az ellenırzési kapacitás csökkenése miatt módosítani szükséges. A 2013. évi 
ellenırzési tervet áttekintettük és a jogszabályi kötelezettségekre is figyelemmel az év hátralévı részében 
3 ellenırzés végezhetı el. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a tervet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
169/2013. (X. 31.) ÖH. 
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı. 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
 
14. Napirendi pont 
Döntés gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lesz egy pályázati lehetıség gépjármő beszerzésre. Az Egészségháznak 
van egy Ford Transit típusú 9 személyes kisbusza, ezt szeretnénk lecserélni. Ez B kategóriás 
jogosítvánnyal vezethetı. Magát a pályázatot a fenntartó tudja benyújtani, ami jelen esetben a Társulás, 
de nekünk kell a pénzt hozzátenni. Ez egy nettó 100 %-os támogatottságú pályázat, maximum 10 millió 
forint nyerhetı. Mivel nekünk csak az Áfát kell fizetni, így a maximum 2,7 millió forint lehet. PTK, ÖIB 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Péli Szilveszter képviselı: A régi jármőnek mi lesz a sorsa? 
 
Basky András polgármester: Megtaláljuk a legoptimálisabb lehetıséget. Vagy eladjuk, vagy a még 
régebbi kollégiumi kisbuszt váltjuk ki vele. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
170/2013. (X. 31.) ÖH. 
Döntés gépjármőbeszerzést célzó pályázat támogatásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Lajosmizse és 
Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás javaslatát az 
egyéb szolgáltatásfejlesztés szükségessége miatti pályázat benyújtásáról az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatásokról szóló VM 
rendelet második célterületére. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse és Felsılajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás részére a pályázat 
utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából bruttó 10.000.000.- forint, azaz 
tízmillió forint – összegő visszatérítendı támogatást biztosít. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse és Felsılajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás részére a pályázat 
utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából bruttó 2.700.000.- forint, azaz 
bruttó kétmillió-hétszázezer forint – összeget biztosít a beruházás megvalósítása céljából. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10.000.000.- forint összegő 

visszatérítendı támogatást és a 2.700.000.- forint összeget a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 

visszatérítendı támogatást a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás részre, hogy a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás vállalja a visszatérítendı támogatás 
visszafizetését a pályázati összeg megérkezésétıl számított három munkanapon belül az 
önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402599-00026400-00000006 számú 
bankszámlájára. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
14. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Az interpellációk elején szeretném elmondani, hogy Nagy Zoltán és Vidra 
Lajos a dunai árvíznél nyújtott segítı munkájuk miatt állami oklevélben részesültek. 
 
Koller Dániel képviselı: A Lajosmizsei Tőzoltóságon is további 6 fı kapott ilyen oklevelet.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük a munkájukat. Ki szeretne interpellálni? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A sportcsarnok hétvégi takarításához szeretnék segítséget kérni, 
mert ez nem megoldott jelenleg. A külterületi utaknál a gallyazás nagyon fontos lenne, úgy, ahogyan a 
Bartók Béla utcánál a tükör kihelyezése is. Nyáron Sebık Márta jelezte, hogy a Baross téren le kellene 
nyírni a füvet, a múltkor én is szóltam már, de még a mai napig nem történt semmi ez ügyben. 
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Basky András polgármester: A sportcsarnokkal kapcsolatosan mindjárt átadom a szót Tengölics 
Juditnak, ı fog felvilágosít adni.  
 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje: Egyeztetést kezdeményeztem, még egyelıre megállapodás nem 
született. Három egyesületet érint a probléma, de közös megegyezés még nem született róla. 
 
Basky András polgármester: A külterületi utakkal, és a Baross térrel kapcsolatosan annyit tudok 
elmondani, hogy nagyon sok a közterületünk, sajnos nem jutunk el mindenhová, de nagyon igyekszünk. 
A Bartók Béla utcánál kérdezem Szilágyi Ödönt, hogy mi a helyzet a tükörrel? 
 
Szilágyi Ödön irodavezetı: 70.000.- Ft a tükör, döntés kérdése a dolog. 
 
Basky András polgármester: Jó, akkor a tükröt megrendeljük. Koller Dániel kér szót. 
 
Koller Dániel képviselı: A múltkor is kérdeztem, hogy az óvoda melletti parkoló kialakítása lehetséges-
e? A másik pedig a játszótér. Egy festést nem lehetne még a tél beállta elıtt megejteni, hogy ne romoljon 
tovább az állapota? 
 
Basky András polgármester: A parkoló kialakítása benne van a koncepcióban, így remélhetıleg az 
megoldódik. A játszótér kapcsán a kollegáim ma már futottak egy kört, hiszen a festés egy jogos 
kívánalom, megnézzük, hogy a költségvetésbe belefér-e még. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Nem lehetne egy táblát kitenni, hogy 16, 18 éven felüliek nem 
használhatják? És egy pozitív dolgot is szeretnék elmondani, mégpedig, hogy a Radnóti tér nagyon 
szépen helyre lett hozva.   
 
Basky András polgármester: A rendeletünkben benne van.  
 
Orbán Antal képviselı: Az 5211-es út felújítása benne van-e 33 milliárdos tervben? Errıl tudtok-e 
valamit? 
 
Basky András polgármester: Sajnos nincs. 
 
Orbán Antal képviselı: Akkor itt nagyon nagy baj van, nem lobbiztunk eléggé.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Szintén út. Kerékpárút. Lassan életveszélyes lesz.  
 
Basky András polgármester: Ezt a problémát évek óta hordozzuk magunkkal, és amíg nem tudunk 
mellé pénzt tenni, addig nem is fog változni a helyzet. Körülbelül 150 pukli van, egy rendbetétele 15-
20.000.- Ft-ba kerül.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A közelmúltban Izsákon jártam, és ott olyan tábla van kint a 
városba bevezetı úton, hogy a településen a házaló kereskedelem tilos. Ha már lesz közterület felügyelet, 
akkor lehet, hogy itt is érdemes lenne kitenni.  
 
Basky András polgármester: Meg kell néznünk a jogszabályi hátteret, de azt gondolom, hogy ezt nem 
tiltja semmi, hogy egy táblát kitegyünk. De véleményem szerint hiába teszünk ki táblát, hiába alkotunk 
rendeletet róla, ha ezeket mi nem tartjuk be. Amíg az utcában valaki árusítja a fát a teherautóról, és nem a 
rendırségnek szólunk, hanem veszünk tıle, addig hiába lesz rendeletünk róla. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Teljesen igazad van, de akkor is tennünk kell valamit.  
 
Apró Ferenc képviselı: Már jeleztem korábban, hogy a Ceglédi úton a sportcsarnoknál a parkolóval is 
kellene valamit csinálni, mert a járdát elfoglalják az autók. A fıúton a platánfák hullajtják a leveleiket, 
már én is 42 zsákkal összeszedtem. 
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Basky András polgármester: Ez is az a kategória, hogy amíg a költségvetésben nem rendelünk mellé 
pénzt, addig nem tudunk mit tenni.  
 
Orbán Antal képviselı: A szelektív győjtéssel kapcsolatosan szeretném még elmondani, hogy érdemes 
lenne a Berki bolt környezetét megnézni. Szanaszét vannak dobálva az üvegek. Én a közterületeken 
megtiltanám az alkoholfogyasztást.  
 
Basky András polgármester: Ez országos szinten is így van sajnos. Az interpellációk során olyan 
dolgok merültek fel, amelyek jogosak. Az lenne a kérésem, hogy ezekre a költségvetés tervezésekor is 
figyeljünk. Kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ.  
 
Koller Dániel képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 18.05 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


