
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/214-10/2018. 
 
 

 
Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

63/2018. (V.17.) ÖH.  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása  

64/2018. (V.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása 

65/2018. (V.17.) ÖH.  „Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény részére 

66/2018. (V.17.) ÖH.  „Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása Romano Chachipe 
Lajosmizse Egyesület részére – Lajosmizse Város 
Önkormányzata 23/2018. (III.08.) önkormányzati határozathoz 
kapcsolódó megállapodás módosítása 

67/2018. (V.17.) ÖH.  Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 

68/2018. (V.17.) ÖH.  Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítése 

69/2018. (V.17.) ÖH.  A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában 
található 2581/2 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 

70/2018. (V.17.) ÖH.  A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában 
található 2582/2 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 

71/2018. (V.17.) ÖH.  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának átfogó értékelése 
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72/2018. (V.17.) ÖH.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó 
beszámolója a 2017. évről 

73/2018. (V.17.) ÖH.  Beszámoló az adóztatásról 

74/2018. (V.17.) ÖH. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett 
munkákról 

75/2018. (V.17.) ÖH.  Iskolai konyha fejlesztéséhez önerő biztosítása 

76/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

77/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

78/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

79/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

80/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

81/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

82/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

83/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 

84/2018. (V.17.) ÖH.  Zárt ülés határozata 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2018. május 17-én, 13.41 órakor a Lajosmizse, Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss 
Irén, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, 
Sápi Zsomborné képviselők.  
Bejelentéssel távol: Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter képviselő (2 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
             
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető  
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
    Tengölics Judit intézményvezető 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 

 Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
 Tengölics Judit IGSZ vezető 
 Nagy István informatikus 
 Koós Kata Petőfi Népe újságíró 
 Varga Mária ÖB tag, Könyvtár munkatársa 
 Földházi Zoltán ágazatvezető 
 dr. Faragó Viktor Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezető 
 Meleg Sándor EGSZI intézményvezető-helyettes 

     
Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. Hegedűs Éva köszönőlevelet írt a Családi Majális során nyújtott segítségért 
és együttműködésért. Folyó hó 3-án a Zöldváros projekttel kapcsolatosan Lakossági fórum 
került megrendezésre és e tekintetben érkezett egy lakossági kérvény. A város központjában 
élők és vállalkozók még egy egyeztetést kérnek, ami a következő héten kerül megrendezésre. 
A Grillázs Majális lezajlott és nagyon jól sikerült a rendezvény. Köszönjük szépen Rimóczi 
Lászlónak a szervezést. A Szamócás Vásári Forgatag szombaton 10 órai kezdettel kerül 
megrendezésre. Mindenkit sok szeretettel várunk a programokra.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Sápi Tibor 
alpolgármester, Péli Szilveszter képviselő igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 12 
napirendi pont és egy zárt napirend szerepel. Javaslom, hogy az IGSZ kérelmét 12. napirendi 
pontként felvételre kerüljön. Aki a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról   
II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
  

Basky András  
polgármester 

2. 
 

„Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása   Basky András  
polgármester  

3. „Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása programokhoz Basky András  
polgármester 
 

4. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának 
megszervezése
  
 

Basky András  
polgármester 
 

5. Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítése Basky András  
polgármester 
 

6. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2581/2 
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  

Basky András  
polgármester 
 

7. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2582/2 
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Basky András  
polgármester 
 

8. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése  

Basky András  
polgármester 

9. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 
 

Basky András  
polgármester 

10. A jegyző beszámolója az adóztatásról dr. Balogh László 
jegyző  

11 Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkáról Basky András  
polgármester 

12.  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
vezetőjének kérelme az iskola konyha felújításával kapcsolatban 

 

Basky András  
polgármester 

13. Interpelláció  
   
 Zárt ülés  
1. Szakmai kitüntető díjak adományozása Basky András  

polgármester 
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1. napirendi pont:  
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   
II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a Társulási 
megállapodás módosítását. Az előterjesztést tárgyalta Felsőlajos Képviselő testülete és 
elfogadásra javasolják. Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? A 
határozat – a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról szól. Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

63/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. 

mellékletét képező – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelő egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendeletet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási 
jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával 
a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 
„f) tanyagondnoki szolgáltatás” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet a 4/A. §-al egészül ki:  
„4/A. 

 
(1) A tanyagondnoki szolgálat célja az Szt.-ben meghatározott feladatok ellátása az 

Intézmény Szakmai Programjában foglaltak szerint.  
 

(2) A tanyagondnoki körzetet a 2. melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.  

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
Basky András            dr. Balogh László  
 polgármester                    jegyző  

        
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018……… 
 
        dr. Balogh László    
                                       jegyző  
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1. melléklet 12/2018. (...) önkormányzati rendelethez 
 

 
„ 2. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
1. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete  
 

1.1. I. tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete   
Lajosmizse, Mizse tanya 2. - Mizse tanya 253. folyamatos számozása 
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2. napirendi pont:  
„Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadásáról szóló előterjesztést. Tárgyalta és 
elfogadásra javasolja az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Valamennyi intézmény a maga szakterülete oldaláról 
törekedett arra, hogy a 2014-2020 közötti uniós időszaknak a plusz pénzügyi forrásait lehívja 
azokra a szakterületekre, ahol az esélyegyenlőség növelhető a leszakadás elkerülése érdekében. 
A szakmai törekvéseket értékelni kell. Az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális és a 
gyermekjólét területei jelen vannak. Ezeknek a területeknek a szakemberei törekedetek arra, 
hogy kihasználják ezeket a lehetőségeket és Lajosmizsén a leszakadás megakadályozására az 
esélyegyenlőség növelésére a pénzügyi forrásokat lehívják, a pályázatok sikeresek, a felsorolás 
nem teljes. Komoly feladatot jelentenek a szakemberek számára.  

Basky András polgármester Megköszönöm a munkatársaimnak a többletmunkáját. Van-e 
még kérdés, észrevétel a programmal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

64/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 

      Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja a „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 

3. napirendi pont:  
„Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása programokhoz  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a „Volt Szülőotthon” helyiségeinek 
biztosítása programokról szóló előterjesztést és a határozat-tervezeteket. A helyi 
esélyegyenlőségi programok a volt Cédulaházban kerülnek megrendezésre, de ez az épület 
várhatóan felújításra kerül pályázati keretből. Ezért arra az időszakra a pályázati kivitelezési 
munkálatok zajlanak, ezért ott a programok megvalósítása nem lehetséges.  Új helyszínt kell 
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megjelölni, ami a Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlan - „Volt Szülőotthon”- 
lenne és itt kerülnek megvalósításra a programok.  
Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati 
Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja az I. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 

65/2018. (V.17.) ÖH. 
„Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény részére 

 
Határozat 

 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére a 
TOP-5.2.1.-15 „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok Lajosmizsén” programjainak lebonyolításához - 2018. november 30. napjáig 
- térítésmentesen biztosítja a Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlanban - 
„Volt Szülőotthon”- a helyiségeit. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, 
hogy az ingatlan-használatát fenti időszakban felelősként koordinálja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezetben elírás történt, a november 31. dátum 
helyett november 30. szövegrész kerül. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat – tervezetet az elhangzott 
módosítással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

66/2018. (V.17.) ÖH. 
„Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása  
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület részére –  
Lajosmizse Város Önkormányzata 23/2018. (III.08.)  
önkormányzati határozathoz kapcsolódó megállapodás módosítása 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Romano Chachipe 

Lajosmizse Alapítvány részére a Cédulaházban folyó felújítási munkálatok idejére 
térítésmentesen biztosít a Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlanban - 
„Volt Szülőotthon”- helyiséget, az EFOP-1.3.4-16-2017-00056”Közös értékeink 
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sokszínű társadalom” című pályázat programjainak lebonyolításához 2018. november 30-
ig.    

2. Az ingatlan és helyiségei, az ingatlan használatáért felelősnek felkért Józsáné dr. Kiss 
Irénnel – EGYSZI Intézményvezető -  történő egyeztetéssel használható.    

3.    A képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a a Lajosmizse 
Város Önkormányzata 23/2018.(III.08.) önkormányzati határozathoz kapcsolódó 
megállapodást az 1. pontban foglaltakkal módosítsa, és azt aláírásával ellássa.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 

4. napirendi pont:  
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezéséről szóló előterjesztést. Önkormányzati feladat gyermekek nyári 
napközbeni ellátása, amelyet az IGSZ szervez meg, felméri az igényeket és az érkeztetésről is 
gondoskodik 2018. július 2. és 2018. augusztus 15. közötti időszakban. Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

67/2018. (V.17.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2018. július 2-től 2018. augusztus 

15-ig - a leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági Szervezetének 
koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 
16.30 óráig.   

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági 
Szervezete útján biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő–testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa 
igényelt időszakra előre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához 
a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1200 Ft/ óra összegben és ezen felül a 
foglalkoztatásokra történő felkészülésre egyszeri 10.000.-Ft/pedagógus megbízási díj 
összegben állapítja meg.   

4)    A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú 
gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő gyermekfelügyelőkkel a megbízási 
szerződést megkösse. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
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5. napirendi pont:  
Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Polyák Imre Sportcsarnok 
elektromos hálózatának korszerűsítéséről szóló előterjesztést és a határozat-tervezetet. A 
sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítése és az épület belső festése valósul meg. 
7.500.000 Ft elkülönített összeghez még 4.576.020 Ft-ot hozzá kell tenni a megvalósítás 
érdekében. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. A kiosztós anyagot megkaptuk. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

68/2018. (V.17.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok 
elektromos hálózatának korszerűsítése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítését megvalósítja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetén 
keresztül az előterjesztésben és az Intézményvezetői levélben foglalt bővített 
műszaki tartalommal. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített fejlesztéshez szükséges 12.076.020.- forintot biztosítja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 3. sora 
terhére (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, 
korszerűsítése) 7.500.000.- forintot, valamint a Céltartalék részletezése táblázat 
8. sora terhére (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) 4.576.020.- forintot. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. 
pontjában foglalt összeg átvezetéséről az IGSZ költségvetésébe gondoskodjon. 

 Határidő: 2018. május 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

6. napirendi pont:  
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2581/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Kodály Zoltán utcában található 
2581/2 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala szóló előterjesztést. 
A területet meg kell vásárolni az önkormányzatnak, ki kell sajátítania az útépítés miatt. A 
kerítés áthelyezés költségeit is állni kell. A tárgyi ingatlan 335.000 forintos vételáron történne a 
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megvásárlása. A kerítés áthelyezése 1.000.000 Ft-ba, a gázóra áthelyezése 150.000 Ft-ba kerül. 
Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A tulajdonosok elfogadták az ajánlatot? 
 
Basky András polgármester: A tulajdonosokkal megtörtének az egyeztetések és elfogadták 
az ajánlatot. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 

69/2018. (V.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2581/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
ajánlatot tesz a Lajosmizse 2581/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 134 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát 335.000 forintban határozza meg.  

2) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 
áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
 

a) A kerítés áthelyezésére a jogosult nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy 
az eladó vállalja annak elvégzését, melyre egy összegben 1.000.000 forintot 
biztosít az Önkormányzat. A jogosult további költségigénnyel nem élhet. 
Ebben az esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés 
áthelyezését követően, annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül 
kerül kifizetésre a jogosult részére. 

b) Amennyiben a jogosult a kerítés áthelyezését nem vállalja, abban az esetben 
annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk 
végezteti el. 

3) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, figyelemmel a 2.) pontban foglaltakra, 
továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.) pontban rögzített vételi ajánlathoz és 
kerítés áthelyezéshez szükséges összeget, valamint a gázóra áthelyezésére maximum 
150.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.18. sora és 11. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 8. sora terhére 
biztosítja (Pályázati fejlesztési, felújítási keret).  

4) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadja el, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
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polgármestert arra, hogy kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá 
Basky András polgármestert a kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatása során az önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges 
nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
 

7. napirendi pont:  
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2582/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Kodály Zoltán utcában található 
2582/2 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala szóló előterjesztést. 
A területet meg kell vásárolni az önkormányzatnak, ki kell sajátítania az útépítés miatt. A 
kerítés áthelyezés költségeit is állni kell. A tárgyi ingatlan 864.000 forintos vételáron történne 
a megvásárlása. A kerítés áthelyezése 1.994.868.- Ft-ba kerül. Van-e még kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

70/2018. (V.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2582/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
ajánlatot tesz a Lajosmizse 2582/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 432 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát 864.000 forintban határozza meg.  

2) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 
áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
 

a) A kerítés áthelyezésére a jogosultak nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy 
az eladók vállalják annak elvégzését, melyre egy összegben 1.994.868.- forintot 
biztosít az Önkormányzat. A jogosultak további költségigénnyel nem élhetnek. 
Ebben az esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés áthelyezését 
követően, annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül kerül kifizetésre a 
jogosultak részére. 

b) Amennyiben a jogosultak a kerítés áthelyezését nem vállalják, abban az esetben 
annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk 
végezteti el. 
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3) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására - figyelemmel a 2) pontban foglaltakra- 
, továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.) pontban rögzített vételi ajánlathoz és 
kerítés áthelyezéshez szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 
11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék 
részletezése táblázat 8. sora terhére biztosítja (Pályázati fejlesztési, felújítási keret).  

4) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadják el, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert arra, hogy kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá 
Basky András polgármestert a kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatása során az önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges 
nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
8. napirendi pont:  
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést. A beszámolót tárgyalta és elfogadásra 
javasolta az Önkormányzati Bizottság. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? 
Belusz Lászlónak átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Megszeretném köszönni mindenkinek, aki ebben a munkában részt 
vett. További jó munkát és kitartást kívánok a későbbiekben. Az Önkormányzati Bizottság 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  

Basky András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

71/2018. (V.17.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
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melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 

9. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről szóló előterjesztést. A beszámolót tárgyalta és 
elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e 
még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. Évről évre egyre színesebbek a programok, minden lajosmizsei lakos megtalálja 
az érdeklődési körének megfelelő rendezvényeket, programokat. Az író, olvasó, közönség 
találkozók iránt nagy érdeklődést mutatnak. Az elektronikus eszközök elterjedésével nehéz 
versenyezni a könyvtárnak. Az iskolásokat és az óvodásokat a könyvtárba kell szoktatni, ez egy 
nagy feladat. Köszönöm szépen a beszámolót és a Művelődési Ház és Könyvtár munkáját.  
 
Basky András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

72/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 

10. napirendi pont:  
A jegyző beszámolója az adóztatásról 
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 
Basky András polgármester: Megkérem Jegyző Urat tájékoztasson az adóztatási 
beszámolóról.  
 
dr. Balogh László jegyző: Jegyző Úr ismerteti  az adóztatásról szóló beszámolót. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e kérdés, észrevétel a 
beszámolóval kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az 
adóztatásról szóló beszámolót. Évről évre nő az adóbevétel a gazdasági környezet pozitív 
változásának köszönhetően. Hatékonyan működik a hátralékbehajtás. A különböző 
adónemeknél és a bevételeknél elgondolkodtam, hogy a gépjárműadó bevétel 40%-a 40 millió 
Ft. Az utóbbi években sokat fejlődött Lajosmizse úthálózata. Az el nem adósodott települések 
támogatásából utakat sikerült felújítani, de a településen vannak még elhanyagolt utak. A 
gépjárműadó bevételeket az utak felújítására és karbantartására kellene fordítani, el kell ezen 
gondolkodni, amennyiben a költségvetés ezt megengedi.  
 
 
Sápi Tibor alpolgármester 14.17 órakor megérkezett a Díszterembe. 
A Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta képviselő: Az idegenforgalmi adó évről évre nem változik, illetve kevésbé 
változik. El kell gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek vannak a lajosmizsei turizmus 
fejlesztésére.  
 
Basky András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

73/2018. (V.17.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre 
vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
11. napirendi pont:  
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkáról  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti parkgondozó és kertészeti ágazat 
beszámolója az elvégzett munkáról szóló előterjesztést.  Tárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
a javasolja a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e még kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatosan? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A leglátványosabb munka a parkgondozás. Ez olyan 
szakterület, ahol sok kritikát kapnak az ott dolgozok és éppen ezért kicsit igazságtalanok is 
vagyunk velük szemben. Szeretném megköszönni a munkájukat, sokat dolgoznak. A TOP-os 
pályázat keretében környezettisztasági nap volt a Damjanich utca és környékén, több 100 zsák 
szemét került összeszedésre. A segítséget szeretném megköszönni. 
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Basky András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Keresztes 
Ferencnek átadom a szót. 
 
Keresztes Ferenc képviselő: A Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
együttes ülésén elfogadásra javasolja a testület felé a beszámolót, néhány módosítást 
javasoltunk. Szét kellene választani a gépcsoportot és a gyalog munkások működtetését a 
hatékonyabb munkavégzés miatt. Nagy értékű gépeszközök állnak rendelkezésre és a jobb 
kihasználása miatt javasoljuk a változtatást.  
 
Basky András polgármester: Kérem, hogy a későbbiekben konzultáljunk erről a témáról. 
Van-e még kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

74/2018. (V.17.) ÖH. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról   
                                             

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti 
ágazat beszámolóját. 
 Határidő: 2018. május 17. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a parkosok munkáját. Az illegális szemét 
lerakóhelyek felszámolásra kerültek nekik köszönhetően. A virágokat lelkesedéssel ültetik így 
ezáltal a város megszépül. Elektronikai hulladékgyűjtés május 26-án lesz a tűzoltóság udvarán. 
A szelektívhulladék kéthente, illetve évente kétszer kérhető a házhoz menő lomtalanítás. Sok 
helyre kerültek kukák és folyatni fogjuk e folyamatot.  
 
12. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjének 
kérelme az iskola konyha felújításával kapcsolatban Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti felvett napirendi pontot, mely az Igsz 
vezetőjének kérelmét az iskola konyha felújításáról szól. A különbözetet biztosítani kell az 
önkormányzatnak a konyhafelújításához a hiányzó nettó 26.794.030.- forint plusz költséget. 
Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat 
- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

75/2018. (V.17.) ÖH. 
Iskolai konyha fejlesztéséhez 
önerő biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezet 
vezetőjének kérelmében megjelölt iskolai konyha fejlesztését támogatja. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített fejlesztéshez szükséges 26.794.030- forintot biztosítja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora 
terhére (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) 3.439.254.- forintot, a 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai részletezése táblázat 
1.5.4.1. sora terhére (Általános tartalék)14.139.063.- forintot, valamint a 10. 
melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.1. sora terhére 
(Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából) 
9.215.713.- forintot. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. 
pontjában foglalt összeg átvezetéséről az IGSZ költségvetésébe gondoskodjon. 

 Határidő: 2018. május 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
13. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Keresztes Ferenc képviselőnek átadom a szót! 
 
Keresztes Ferenc képviselő: Közeledik a környezetvédelmi díjra javaslatok leadási határideje, 
ami a júniusi testületi ülésig kell leadni a javaslatokat Kasnyikné Földházi Tündének.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a figyelemfelkeltést. Amennyiben több 
interpelláció nincs, zárt napirendi ponttal folytatódik tovább a Képviselő-testületi ülés. A nyílt 
ülést 14.32 órakor bezárom. 
 
 
 
 

Kmf. 
 

     Basky András                  dr. Balogh László  
           polgármester                 jegyző   
 
 


