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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: A Képviselő-testület 2018. augusztus 15-én, szerdán 13.15 órakor Lajosmizse, 
Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, 
Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Orbán Antal, Sápi Zsomborné, Péli Szilveszter, 
Fekete Zsolt képviselők.  
Bejelentéssel távol: Sápi Tibor, Józsáné dr. Kiss Irén (2 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
             
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető 
    dr. Mátyus Béla jogi referens 
    Kovács Gábor települési főépítész 
    Telek Gyula kérelmező 
    Drabant Béla kérelmező 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen 
van. Sápi Tibor alpolgármester úr és Józsáné dr. Kiss Irén képviselő asszony igazoltan vannak 
távol az ülésről. 
Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet a szabadságolásomról. Van februárban egy 
szabadságolási terv, s ha ehhez képest változás van, akkor ezt jelezni kell a Képviselő-
testületnek. Júniusban volt 5 nap szabadság tervezve 26-tól, azt nem tudtam kivenni. 
Júliusban 11 nap szabadság volt tervezve, az kivételre került, csak más napokon, mint ahogy 
tervezve volt. Augusztusban három napot vettem ki idáig, 1-3-ig. Szabadság tekintetében 
ennyi a változás. Ezt szerettem volna jelezni a képviselő-testületi tagoknak. 
Három programra szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét. Augusztus 18-án, szombaton, 
augusztus 19-én vasárnap kiállítás lesz a sportcsarnokban, s még augusztus 20-án is 
megtekinthető. 
A tóparti rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, a meghívókat kiküldtük. 
A Hírös Hét jövő héten nyitja kapuit, egy hétig tart Kecskeméten, a térség kiállításai 
tekinthetők meg. 
Szüreti felvonulás lesz szeptember 8-án. 
Minden programra szeretettel várunk mindenkit.  
A meghívóban közzétett napirendi pontokat mindenki ismeri. 5 napirendi pont van, plusz a 
zárt ülés. A zárt ülésnél két kitüntetési javaslat van. Van-e más javaslat? Nincs. Ezt így 
szavaztatom. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
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Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2018.  Basky András 
     évi módosítása       polgármester 
 
2./ A Lajosmizse külterület 0401/5. hrsz-ú ingatlan mellékelt Basky András 
     vázrajz szerinti területrészének forgalomképessé nyilvánítása polgármester 
     102/2018. (VI. 28.) ÖH. kiegészítése 
 
3./ Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz Basky András 
       gerincvezeték építésének megrendelése    polgármester 
 
4./ Tulajdonosi hozzájárulás a 0331/13. helyrajzi számú ingat- Basky András 
     lanon elhelyezendő napelemes kandeláberhez   polgármester 
 
5./ Interpelláció        
 

Zárt ülés 
 
 
1./ Javaslat „Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj” adományozá- Basky András 
     sára         polgármester 
 
2./ Elismerő oklevél adományozása     Basky András 
         polgármester 
 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2018. évi módosítása 
Előadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Most fejeződött be egy módosítás, amely egyszerűbb 
eljárásban zajlott le, s mindazokat, amelyeket egy hosszabb eljárásban tudunk csak 
módosítani, vagy megváltoztatni, azokat most hoztuk be a Képviselő-testület elé. A jelen 
előterjesztés 24 olyan pontot tartalmaz, amely a jelenlegi szabályzatunk módosításait 
tartalmazná. A hétfői napon a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 
együttesen tárgyalta. Akkor az előterjesztésben feltárt változtatási javaslatokat, melyeket a 
Bizottságok tettek, én magam is arra tennék javaslatot, s annak megfelelően határozat-
tervezetet is mellékeltünk. A bizottsági ülésen részleteiben áttárgyaltuk az egyes pontokat. Én 
most arra tennék javaslatot, hogy valamennyi változásról információt kapjunk, s erre kérem 
Kovács Gábort, hogy tegye meg, hogy melyik pont milyen változtatást igényel. 
 
Kovács Gábor települési főépítész: Köszönöm a szót. Köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait, jelenlevőket. Rátérnék az ismertetésre. 

1. sz. módosítás.  Borbély Károly kérelme a Deák Ferenc utca, Dózsa György út sarka, 
az Ignics házzal szemben lévő telek Vt-2-ről Vt-1 övezetre módosítása. Itt nem egy 
telek, hanem a teljes tömbről van szó. A bizottság javasolta, hogy Vt-1 övezet legyen, 
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annyi kiegészítéssel, hogy a településképi véleménynél a fokozatosságra külön 
hangsúlyt fektessünk.  

 
Basky András polgármester: Ez építménymagasság növelést jelent. 
 
Kovács Gábor települési főépítész: Igen, a Vt-1 és Vt-2 közötti magasságkülönbség 

2. sz. módosítás. A régi bezárt, és most újra építés alatt lévő benzinkutat elkerülő 
kerékpárút mögötti zöld terület sáv lakóövezetbe sorolása, hogy a mögötte lévő 
lakótelkekhez kapcsolhatók legyenek ezek a telek csíkok. 

3. sz. módosítás. A vasút melletti 10 m-es kötelező védőfásításnak az eltörlése, vagy 5 
m-esre csökkentése. 

4. sz. módosítás. Az egykori Juhász-Pintér vágóhídnál a gazdasági mezőgazdasági 
övezetnek egy területi korrekciója. 

5. sz. módosítás. Az elkerülő út mellett a Lénárt Kft telephelyének a gazdasági 
övezeténél egy 6 m-es területi korrekció.  

6. sz. módosítás. A Mizse-Csibe Kft tulajdonában szintén az elkerülő út mellett az 
Agroszer telephely mögött lévő gazdasági övezetnél az út 16 m-es szabályzási 
szélességének 12 m-re csökkentése. 

7. sz. módosítás. A Mizse-Táp Kft kérelme az előző módosításnál tárgyalt gazdasági 
övezet bővítésnél előírásra került beültetési kötelezettségnek a felülvizsgálatára 
vonatkozott. Ennél volt az a bizottsági javaslat, hogy ugyan a módosítást elindítjuk, 
viszont a beérkező szakhatósági vélemények függvényében további vizsgálat tárgyává 
lesz téve ez a módosítási tétel. 

8. sz. módosítás. Hagerné Terenyi Rita kérelme. A Berénybene és a Ladányenei út 
kereszteződésénél egy nagyobb területű mezőgazdasági területnek a mezőgazdasági 
gazdasági övezetbe vonása állattartó telep létesítése céljából. 

9. sz. módosítás. A vasúton túli telektömbnél az 5 m-es előkert kötelező építési 
vonalaknak a felülvizsgálatára vonatkozott. 

10. sz. módosítás. Az újra nyíló, régen bezárt, MOL kút, ami most újra nyílik, annak a 
területének a beépítési területté módosítása, hogy valamivel nagyobb kiszolgáló 
létesítményeket építhessen a mostani 10 %-os beépíthetőségen felül.  

11. sz. módosítás. Az elkerülő út mellett az E-5-ös út mellett lévő fatelep és az elkerülő út 
közötti területsávban lévő fásítási kötelezettségnek a felülvizsgálata vált szükségessé 
ekkora mértékben, vagy nem. Ez a szennyvíztelepnek a védőövezete. Ezt fenn kell-e 
tartani, vagy ebben a formában kell-e fenntartani. 

12. sz. módosítás. A Ceglédi út mellett a Mizsei területen az első dűlőn mezőgazdasági 
területről gazdasági területnek a kijelölése telephely céljára. Ezt támogatta az együttes 
bizottsági ülés.  

13. sz. módosítás. A benei térségben a buckói részen egy nagyobb alapterületű gazdasági 
területnek a kijelölésére vonatkozott a kérelem. Ezt azzal a fenntartással utasította 
vissza a bizottsági javaslat, hogy beruházási programterv kidolgozását kéri a 
kérelmezőtől.  

14. sz. módosítás. Út területeket érintő korrekció közlekedési területeknek az 
áthelyezhetőségéről. 

15. sz. módosítás. A ceglédi úti körforgalomnál az elkerülő út folytatását jelentő elkerülő 
úti sávnak a terület és nyomvonal korrekciójáról szól. 

16. sz. módosítás. A szennyvíztelepnek az egész telkét magába foglaló 
szennyvízövezetnek a lecsökkentése az előző ülésen megszületett elidegenítési 
döntéshez illeszkedően. 
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17. sz. módosítás. Az egyes, zömében önkormányzati közterület, vagy önkormányzati 
területekbe ékelődő kisebb ingatlanoknak a szabályozási felülvizsgálata, illetve 
elővételi jogok alap, illetve speciális intézményeknek a beépítési szabályzatba 
foglalása.  Itt a bizottsági módosító javaslat az, hogy az előterjesztésben foglalt 
Szabadság téri GSM doki, piaci béka presszó és temetkezési iroda egészüljön ki a 
Művelődési Ház melletti ÁFÉSZ területtel, a Tűzoltóság melletti beékelődő 
lakóépülettel és a Rákóczi úti óvoda mögé beékelődő lakóingatlannal is, mint elővételi 
jog alapítás.  

18. sz. módosítás. A Pozsár horgásztóhoz vezető útnak és az út két oldalán lévő gazdasági 
és mezőgazdasági területeknek a korrekciója. 

19. sz. módosítás. A Kálmán Imre utca folytatásában lévő útszabályozásnak egy 
nyomvonal korrekciója. 

20. sz. módosítás. Az előzőhöz hasonlóan a Bem utca folytatásában egy tervezett útnak a 
nyomvonal korrekciója.  

21. sz. módosítás. A régi Benei úton most hatályos szabályozási vonalnak a 
felülvizsgálatára vonatkozik. 

22. sz. módosítás. A vasúton túli terület, a Galagonya utcáról nyíló közlekedési területnek 
a korrekciója. 

23. sz. módosítás. A Helyi Építési Szabályzat szövegét érintő módosítások. Ezek között a 
leghangsúlyosabban a kertvárosias övezetben létesíthető lakóegység szám és lakás- 
számnak a módosítása. 

24. sz. módosítás. A szabályzatban lévő hibáknak a korrekciója. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a gyors tájékoztatást. Itt mindannyian 
sokkal inkább képbe tudtunk kerülni, hogy melyik pont milyen változtatást javasol. A 
bizottsági ülésen alaposan átbeszéltük ezeket a problémaköröket, hogy mi az, ami 
támogatható, mi az, ami nem. Új kiosztós határozat-tervezet van, amelyben már a bizottsági 
ülésnek megfelelő változtatások átvezetésre kerültek.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek 
kérdése, észrevétele?  
 
Amennyiben nincs, akkor szavaztatnám azt a határozat-tervezetet, amit kiosztottunk. Ebben 
benne van az a.) pontban az, hogy mely kérelmek azok, amelyek támogatásra kerültek az 1-6-
ig, 8-12-ig, 14-től a 16-ig, 18-tól a 24-ig, és ami eltérő, azok pedig a b.) pont. A 7. sz. 
kérelemnél hatósági véleménytől tesszük függővé, a c.) pont a 13. sz. kérelmet taglalja, ott 
beruházási tervet kérünk, hogy láthassuk azt, hogy mi az indoka annak, hogy ekkora  területet 
kívánnak bevonni mezőgazdasági övezetből ipari övezetbe. A d.) pontban megjelöltük azokat 
a területeket, amelyeket az Önkormányzatnál célszerű lenne esetlegesen elővásárlási joggal 
megterhelni. Ez az elővásárlási jog azt jelenti, hogy amennyiben valamelyik hrsz-on lévő 
ingatlan értékesítésre kerül, akkor ott az értékesítés során az Önkormányzatnak elővásárlási 
joga lenne. Ha azonban nem kívánja megvásárolni, akkor szabadon értékesíthető az ingatlan. 
Különösebb korlátot nem jelent, csak az, hogy az Önkormányzat esetlegesen ezen a területen 
felléphet.  
Ezt a határozat-tervezetet szavaztatnám.  
Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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121/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2018. évi módosítása 

Határozat 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési 
eszközeinek módosításáról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) 16. § (1) 
b) pontja értelmében az alábbiak szerint dönt: 
 
a) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
aa) 1/2018. kérelemtől a 6/2018. kérelemig, 
ab) 8/2018. kérelemtől a 12/2018. kérelemig, 
ac) 14/2018. kérelemtől a 16/2018. kérelemig, 
ad) 18/2018.kérelemtől a 24/2018. számú kérelemig található beadványokat támogatja.  
b) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 7/2018. számú kérelem esetében a kérelemről 
a szakhatósági vélemények függvényében dönt. 
c) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 13/20218. számú kérelem esetében a 
kérelmezőt beruházási programterv benyújtására szólítja fel. 
d) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 17/2018. számú kérelem esetében az 
előterjesztésben ismertetett ( az önkormányzati területekbe beékelődő területek pl. Szabadság 
tér – GSM Doki, 22/2 hrsz; piac – Béka Presszó, 1588/2 hrsz; temető – temetkezési iroda, 
1686/1 hrsz  ) ingatlanokon túl a 2250 hrsz-ú, a 844/2 hrsz-ú ingatlanok valamint az 1791 
hrsz-ú ingatlanon lévő belső telek vonatkozásában is Lajosmizse Város hosszú távú 
városfejlesztési céljai érdekében élni kíván az önkormányzat az elővásárlási jogával. 
 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert tervezési árajánlatok beszerzésére, az összességében legkedvezőbb ajánlat 
elfogadására, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési szerződés 
megkötésére és aláírására. 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti módosítások kérelmezőivel kötendő településrendezési 
szerződések megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 
                                                                                        
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizse külterület 0401/5. hrsz-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti 
területrészének forgalomképessé nyilvánítása, 102/2018. (VI. 28.) ÖH. kiegészítése 
 
Előadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A szennyvíztelep mellett van 7 ha-os terület. A szennyvíztelep 
működéshez nincs szükség a teljes területre, ezért 3,5 ha-os területet az Önkormányzat 
eladásra árverésre jelölte ki. A területet meg kell osztani, így új hrsz-a keletkezik. Vízjogi 
engedélyeztetést kell végrehajtani. Bácsvíz Zrt bevállalta az engedélyeztetési eljárás kapcsán 
a 400.000.- Ft-os költséget. A megosztással kapcsolatosan költségek alakulnak ki. A bizottság 
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azt javasolta, hogy úgy legyen értékesítve a terület, hogy a felvetődött költségek a vevőt 
terheljék és ne az Önkormányzatot. Az új tulajdonosnak kötelessége az új árat megfizetni. 
Hétfői bizottsági ülésen a bizottsági ülés információival úgy készítettük elő, hogy 
forgalomképessé nyilvánítjuk, a hrsz. szerinti többletköltséget a Bácsvíz Zrt vállalja, az összes 
többi költséget pedig a vevőre terheljük. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja a kiosztós határozat-terveztet az elmondottak szerint, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A Lajosmizse külterület 0401/5 hrsz.-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti 
területrészének forgalomképessé nyilvánítása, 102/2018. (VI.28.) ÖH. kiegészítése 
 

Határozat 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2018. (VI.28.) 
határozatát folytatólagosan az alábbi szövegrésszel egészíti ki: „Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett ingatlanrész 
értékesítése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 0401/5 hrsz.-ú 
ingatlannak az előterjesztés 2. mellékletében csatolt a mellékelt vázrajz szerinti részét 
forgalomképessé nyilvánítja.  
a) A telekmegosztás miatti új vízjogi üzemeltetési engedély költségét a BÁCSVÍZ Zrt. a 
nyilatkozatában foglaltak szerint átvállalja. 
b) Az árverési hirdetményben az alábbi feltételt is ki kell kötni: „A 0401/5 hrsz.-ú 
ingatlantelekmegosztása miatt keletkező  valamennyi felmerülő költség , - pl a 
telekmegosztással kapcsolatos költség, az ingatlan forgalomképessé nyilvánításához 
kapcsolódó költség - az árverési vevőt terheli. ” 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Önkormányzatnál bent van egy kérelem, hogy a 
napirendben szereplő utcákba ivóvizet szeretnének, ha vezetnénk. Ez egy beépített terület, az 
új építésű lakások építése elindul ebbe az irányba. Amíg az utcában víz nincs, a lakók addig 
nem kapnak használatbavételi engedélyt. A Gesztenye utcában és a Bodza utcában ezért 
kerüljön kiépítésre a vízvezeték. A Boróka utcában az ivóvíz már megépült és erről kerül 
összekötésbe. Célszerű lenne a Berényenei úton levő vízvezetékkel összekötni. A tervezést 
így készítettük el, árajánlatot kértünk be. A Vasút utcai költség olyan magas, hogy a 
költségvetésünkben jóváhagyott költséget meghaladja. A Berénybenei utat át kell fúrni. 
Kétféle változat lesz előterjesztve. 



 8

1./ A tervek elkészültek, jó lenne úgy megcsinálni, hogy ez a beruházás teljes egészében 
megvalósuljon, hogy a Bodza utca, Gesztenye utca megkapja a vízvezetéket és a Vasút utcán 
keresztül összeköttetésbe kerül a Ladánybenei úttal, ez 15.000.000.- Ft lenne. 
2./ Jelen pillanatban ezt a részt látjuk el ivóvízzel, amire a kérelme vonatkozik, a Boróka utca, 
a Gesztenye utca és a Vasút utca. 
A bizottsági ülésen az az álláspont alakult ki, hogy a tervezett két utcának a kivitelezése 
történjen meg, mert sok beruházás előtt állunk, a pénz mindenhova kell. Kérem a képviselők 
véleményét, hogy melyik határozat kerüljön elfogadásra. 
 
Belusz László települési képviselő: Nagyon szép és jó ötlet volt, hogy a Vasút utcában is 
kiépítésre kerüljön a vízvezeték. Ha lenne rá forrás, akkor meg kellene próbálni az egészet 
megcsinálni most. Ezt vegyük figyelembe és próbáljuk megcsinálni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Sebők Márta települési képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta ezt a napirendi 
pontot. A bizottsági ülés után Szilágyi Ödönnel és Sápi Zsombornéval megnéztük a területet. 
Az Önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan két évre osszuk meg. A 15 millió forintot 
költsük el 2018-ban, a másik részét vigyük át 2019-re, pusztán anyagi problémák miatt. 
Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. A 15 millió forinthoz plusz forrás kell, kérdezem a 
Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy ha a kisebb szakasz kerül megvalósításra, melyik sorról lehet 
hozzátenni pénzt? 
Amennyiben az 1. verzió kerülne megszavazásra, van 15 millió forint, a másik része pedig a 
bölcsőde építéshez elkülönített összegből kerülne finanszírozásra, itt lenne még 9 millió 
forint. A bölcsődét az idei évben még nem kell megvalósítanunk, ezt a pénzt erre a célra 
tudnánk felhasználni. Kérdés, hogy ezt valósítsuk meg most, vagy csak az első ütemet, 
aminek a költsége 15 millió forint és a tűzcsapokon lévő többletforrás. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ha megvalósítható, arra tennék javaslatot, hogy a teljes 
beruházást valósítsuk meg. Lajosmizsén kezdenek elfogyni az építési telkek, nem mindegy, 
hogy milyen közművel ellátott telken tudnak építkezni. Ezzel a fiatalok érdekeit is szem előtt 
tartjuk. Ha van rá pénzügyi keret, a teljes beruházást valósítsuk meg. 
 
Orbán Antal települési képviselő: Köszönöm a szót. Gerincvezeték kiépítése nagyon 
szükséges, milyen területek vannak, ahol gépek vannak és nincs a rendes ivóvíz odavezetve. 
A Fecske utca, stb. se csatorna, se ivóvíz nincs. 
 
Basky András polgármester: Itt arról van szó, hogy van pénzünk, vagy nincs pénzünk. 
Lajosmizsén olyan út van, több km, ahol nincs ivóvíz. A programba ezt bevesszük, amikor 
foglalkozunk a Gördülő Fejlesztési Tervvel. Oda is forrást kell betenni. A ritkábban lakott 
részeken nincs még víz, a sűrűbben lakott részeken igen. Bartók, Pacsirta, Klábertelepre 
tettünk fejlesztést ivóvíz tekintetében. Eléggé sok fejlesztés áll előttünk, amire sok forrást kell 
hozzátenni. 
Teljes beruházásként megvalósítanánk a Vasút utcával együtt és a forrást a 15 millió forintot, 
és a bölcsődeépítés soron lévő 8.484.842.- Ft-ot biztosítaná, s a tűzcsapon lévő pénzből kell 
még 500.000. Ft.  
Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
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Aki az I. határozat-tervezetet fogadja el azzal, hogy az olcsóbb ajánlatot, Makai János 
ajánlatát fogadja el, s a teljes tervezett beruházást megvalósítjuk, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 1 tartózkodással (Sebők Márta) 
ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vasút-

Gesztenye és Bodza utca vízvezeték építését 2018. évben egy ütemben valósítja meg. 
A kivitelezésre beérkezett árajánlatok közül Makai János egyéni vállalkozó ajánlatát 
fogadja el. 

2) A beruházásra rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.09.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet (Felhalmozási kiadások részletezése) 1.2. soron 
15 millió forint. A kivitelezéshez hiányzó 8.996.141 forint összeget a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018.(II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
(felhalmozási kiadások) 1.1. sora (tűzcsapok telepítése) és 10. melléklet (felhalmozási 
kiadások) 2.1. sora (Mathiász utca 2. szám alatti épület felújítása) terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert jelen határozat 1) pontja szerinti vízvezeték építési munkáinak 
megrendelésére és a szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.  

      Határidő: 2018. augusztus 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 

 
4.) Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a 0331/13. helyrajzi számú ingatlanon elhelyezendő napelemes 
kandeláberhez 
 
 
Előadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Bujdosó Márton keresett meg bennünket, hogy a Puszta 
templomnál sok a látogató, egyenként felmennek a romokra. Vállalja, hogy a Puszta 
templomnál egy napelemes kandelábert helyez el, ami az éjszakai megvilágítást megtenné. 
Ezt külön felajánlja díjmentesen. Az elképzelés szerint miután a Puszta templom az állam 
tulajdonában van, csak a mellette lévő ingatlan van az Önkormányzat tulajdonában, ezért a 
kandelábert ide tudjuk elhelyezni. Két dologra lenne még szükség, hogy kigondoljuk, hogy a 
Puszta templom romjaira felmenni életveszélyes és tilos, és meg kell vizsgálni azt, hogy a 
felszerelésre kerülő kandeláber elbír-e egy térfigyelő kamerát. A határozat-tervezet erről szól. 
Megvizsgáljuk azt is, hogy a térfigyelő kamera elhelyezhető-e ezen a kandeláberen. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nem lehetne kezdeményezni, hogy a Puszta templomot 
kapjuk meg mi, ne legyen ez állami tulajdon. Vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. 
 
Basky András polgármester: Próbáljuk megvizsgálni, körbejárjuk ezt a dolgot. 
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A határozat-tervezetekhez van-e kérdés, észrevétel? Nincs.  
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a 0331/13 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezendő napelemes 
kandeláberhez 
 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárulását adja a Charolais Kft részére ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Lajosmizsei 0331/13 HRSZ-on nyilvántartott ingatlanon saját költségére 
napelemes kandelábert telepítsen. 
 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó terület használatára vonatkozó 
valamennyi nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja, a terület használatára vonatkozó 
megállapodást a terület átadásáig megkösse. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 
 
Basky András polgármester: Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A 0331/13 helyrajzi számú ingatlanon telepítendő napelemes  
kandeláberhez kamera felszerelése 
 

Határozat 
. 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,  
           hogy vizsgálja meg a 0331/13 HSZ-ú ingatlanon a Charolais Kft által telepíteni  
           tervezett kandeláberre térfigyelő kamera felszerelésének lehetőségét, költségigényét és  
           tájékoztassa erről a képviselő-testületet. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 

Basky András polgármester: Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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126/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A 0331/13 hrsz-ú önkormányzati telken figyelmeztető 
tábla elhelyezése 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 0331/13 hrsz-ú önkormányzati telken figyelmeztető tábla elhelyezéséről gondoskodjon 
a Pusztatemplom rom állagmegóvása érdekében.  
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében valamennyi intézkedés, nyilatkozat 
megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Interpelláció 
Basky András polgármester: Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e interpellációja 
valakinek? 
 
Sápi Zsomborné települési képviselő: Köszönöm a szót. Ancsin János adott be egy 
beadványt a testület részére. Sokan a saját boltjaik előtt kitelepülnek. Forgalmas fő út mellett 
vagyunk. Akik nem szépen valósítják meg a kitelepedést, azokat szép ízlésre kellene rábírni. 
A főút ápoltságára, ápolatlanságra tekintettel szeretném felhívni azoknak a lakosoknak a 
figyelmét, akik a fő út mellett laknak, igaz, hogy közút, de aki teheti, tegye meg, hogy a 
környezetét tegye rendbe. 
 
Basky András polgármester: Jogos a felvetés. Nem csak a Dózsa György út mellett lakókra 
vonatkozik, de valóban a Dózsa György út mellett lakók elkényelmesedtek e tekintetben. 
Ennek a kérelemnek a megvizsgálását majd előterjesztjük, megnézzük, hogy milyen 
eszközeink vannak, s esztétikai feltételeket is előírjuk a vállalkozóknak. 
 
Belusz László települési képviselő: Vasút utca kátyúzása mikor fog a végére érni? Ha a 
kátyúzás megtörténik, de a szélei kigödrösödnek, akkor fel kellene tölteni murvával. 
 
Szilágyi Ödön irodavezető: A feltöltés meg fog történni. A Vasút utca aszfaltozása meg fog 
történni. Most elfogyott az aszfalt, majd amikor a Temető utcát aszfaltozzák, akkor majd sor 
kerül erre is. 
 
Basky András polgármester: Interpelláció van-e még a képviselők részéről? Amennyiben 
nincs, kérdezem képviselő társaimat, hogy az interpellációra adott válaszokat elfogadják-e? 
 
Sápi Zsomborné települési képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László települési képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
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Basky András polgármester: Nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, több 
hozzászólás nincs, az ülést 13.55 órakor berekesztem, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk.  
 

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


