
     Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/760-5/2020. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2020. március 19. 

 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

26/2020. (III.19.)  Tulajdonosi hozzájárulás adása 

27/2020. (III.19.) Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó döntés 

28/2020. (III.19.) Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      

29/2020. (III.19.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási szerződés 
módosítása)  

30/2020. (III.19.)  A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei 
Szervezete részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás 
tárgyában tett beadványának megtárgyalása 

31/2020. (III.19.)  Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 

32/2020. (III.19.)  A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 

33/2020. (III.19.)      Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és 
kiadások alakulásáról 

34/2020. (III.19.)      Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 

35/2020. (III.19.)  Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  

36/2020. (III.19.)  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 
2019. évről 

37/2020. (III.19.)  Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése 
(ASP antenna elhelyezése) kapcsán 

38/2020. (III.19.)  A COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére tett eddigi 
polgármesteri intézkedések 

39/2020. (III.19.)  A COVID-19 Koronavírus terjedése miatt bekövetkezett gazdasági 
helyzetre tekintettel takarékossági intézkedések meghozatala  
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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 19-én, 14.32 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Borbély Ella, Bagó István, Lukács 
Józsefné, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők. 
Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter képviselő. 1 fő 
A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
            
      
Egyéb meghívottak:    Nagy István informatikus 
        
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt képviselő-
testületi ülésünkön. A mai képviselő-testületi ülés rendhagyó, hiszen a koronavírus miatt 
minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb veszély járjon az 
egymás közötti találkozás. A koronavírussal kapcsolatban tájékoztatást adok a lakosság 
számára. Több információnk van a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet óta. 
Mindenki maradjon otthon! Ezzel tudjuk legjobban a járványt megfékezni. Aki idős és aki 
teheti, az lehetőség szerint maradjon otthon, a szükséges távolságtartás tartsuk meg. Vásárlás 
vagy munka végeztével a lehető legrövidebb úton menjünk haza. A gyerekek ne 
csoportosuljanak, hanem a szabad levegőn saját kertben legyenek, ha lehetőség van erre. 
Lajosmizsén jelenleg négy olyan személyről tudunk, aki házi karanténban van. Egy fő kéri az 
ellátást. A rendőrség naponta ellenőrzi őket, nem hagyhatják el az ingatlant. Aki úgy érzi, hogy 
olyan helyen járt és fenn áll a legkisebb veszélye a fertőzésnek, tartsa be a 14 napot, ne menjen 
közösségbe, másokkal ne érintkezzen. Nincs tudomásunk Lajosmizsén fertőzött személyről. 
Hiteles információ megtalálhatóak a Lajosmizse honlapján, kormany.hu, nnk.gov.hu, 
koronavirus.gov.hu. Bízzunk a szakemberekben, a kormányban, mert a meghozott döntéseket 
csak ők tudják meghozni. Mindenki másnak kevesebb információja van a jelenlegi helyzetről 
és segíthetjük ötletekkel az ügy előrehaladását.  Lajosmizsei lakosság átlagban nagyon 
fegyelmezetten viselkedik, komolyan veszi a helyzetet, ezért köszöntet szeretnék kifejezni 
mindenkinek. Néhány esetben viszont nem kellő odafigyeléssel vannak az embertársaik iránt. 
Másokra gondolva is vigyázni kell magunkra. A város részéről megtesszük a szükséges 
intézkedéseket. Szeretném kifejezni a köszönetemet az egészségügyben, a gyógyszertárakban, 
az élelmiszerüzletekben, a közférában, postai feladatokat ellátó dolgozóknak, pedagógusoknak, 
szülőknek. A szolgáltatóknál, a hivatalnál, a Kormányhivatal nagyon szigorú intézkedéseket 
vezettek be. A Kormányablaknál csak időpont foglalás esetén lehet személyesen ügyet intézni. 
Időpontfoglalást a 1818-as telefonszámon vagy a mo.hu oldalon lehetséges. A háziorvosok 
elérhetősége tekintetében közzé tettük a szükséges információkat. Jövő hét elején megjelenik a 
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Lajosmizsei Hírlap, amely tartalmazza majd a koronavírussal kapcsolatos információkat, 
tájékozásokat. Az idősekre oda kell figyelni, az emberi kapcsolatok ápolása nagyon fontos. Az 
alábbi szükséges intézkedések kerültek meghozatalra a koronavírus ellen: 

1. Döntés a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 
szüneteltetéséről 
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 1/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján Lajosmizse Város Jegyzőjének egyetértésével a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről rendelkezem 
2020. március 17. napjától határozatlan ideig. Ezen idő alatt az ügyintézés folyamatosan 
zajlik, kivéve a személyes ügyfélfogadást. A Hivatal ügyfelei ügyeiket elsősorban 
telefonon, e-mailben vagy elektronikus ügyintézést biztosító felületen intézzék. Akinek 
ezen ügyintézési forma egyike sem érhető el, kérelmüket írásban postai úton vagy a 
Hivatal bejárata melletti postaládába helyezhetik el. A részlet szabályokat Lajosmizse 
Város Jegyzőjének közleményei tartalmazzák. 

2. Döntés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelye és 
telephelyei vonatkozásában rendkívüli szünet elrendeléséről 
 Lajosmizse Város Operatív Törzsének 2/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Lajosmizsei 
székhelye és telephelyei vonatkozásában elrendelem 2020. március 18. napjától a 
rendkívüli szünetet. Az óvodába és bölcsődébe kizárólag azon szülők vihetik be 
gyermekeiket, akik a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a köz 
érdekében (pl.: közigazgatás, egészségügy, rendfenntartás, közalkalmazotti szféra, 
posta stb.) látnak el feladatot, amennyiben egyéb módon nem tudják gyermekeik 
felügyeletét megoldani. Ezen gyermekek részére az óvoda székhelyintézményét jelölöm 
ki a feladat ellátására. A részlet szabályokat az óvoda vezetőjének közleménye 
tartalmazza. 

3. Döntés a közétkeztetésről 
Az óvodai és az iskolai konyha működése folyamatos. Az óvodások, bölcsődések 
valamint az iskolások számára indokolt esetben a közétkeztetés elvihető ebéd 
formájában biztosítjuk a népegészségügy szakmai véleményének függvényében. 

4. Döntés Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára bezárásáról  
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 3/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyitva tartását 2020. március 
17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem. Rendelkezem arról is, hogy határozatlan 
időre valamennyi rendezvényt, foglalkozást a Művelődési Házban lemondunk, illetve 
szüneteltetünk.  

5. Döntés a sportlétesítmények bezárásáról, a játszótér lezárásról  
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 4/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján Lajosmizse városban 2020. március 18. napjától az alábbi sportlétesítmények 
használatát határozatlan ideig felfüggesztem. 
- Polyák Imre Sportcsarnok,  
- Lázár Bence Lajosmizsei Labdarugó Sportcentrum, 
- a Dózsa György 82. szám alatti kistornaterem (volt Pártház épülete), 
- a Radnóti téri sportpark.  
A központi parkban és a Béke lakótelepen található játszóterek használatát 2020. 
március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem. 
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6. Döntés az Idősek Klubja működésének felfüggesztéséről  

Lajosmizse Város Operatív Törzsének 5/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján az Egészségházban működő Estike Idősek Klubja működését 2020. március 17. 
napjától határozatlan ideig felfüggesztem.  

7. Döntés az Egészségházban ügyfélfogadás tartó szervek ügyfélfogadásának 
felfüggesztéséről 
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 6/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján az Egészségházban működő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szolgálatok ügyfélfogadását 2020. március 17. 
napjától határozatlan ideig felfüggesztem.  

8. Döntés az Egészségház TOP pályázatokhoz kapcsolódó programok 
felfüggesztéséről 
 Lajosmizse Város Operatív Törzsének 7/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján a TOP pályázatokhoz kapcsolódó közösségi programok megtartását 2020. 
március 17. napjától határozatlan ideig felfüggesztem, továbbá ugyanezen naptól a 
Lajosmizse Bajcsy-Zs. út 49. szám alatt lévő Közösségi Házat határozatlan időre 
bezárom.  

9. Döntés a piac és vásár megtartásának felfüggesztéséről  
Lajosmizse Város Operatív Törzsének 8/2020. (III.16.) határozatában foglalt javaslata 
alapján Lajosmizsén 2020. március 17. napjától a piac és vásár megtartását határozatlan 
időre felfüggesztem. Kizárólag a lajosmizsei helyi őstermelők részére termékeik 
árusítására lehetőséget biztosítok a hét minden napján maximum 18.00 óráig a Központi 
Park lebetonozott szilárd részén. Az árusításhoz szükséges eszközökről higiéniai 
okokból mindenki maga gondoskodjon (asztal, fertőtlenítőszer). A piaci árusok csak 
gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz! A vevőket pedig határozottan kérjék arra, hogy 
az áruhoz ne nyúljanak.  

A játszóterek eszközeinek, a közlekedési lámpák nyomógombok fertőtlenítése megkezdődött. 
Az autópálya mellet lévő éttermek bezártak. Az állampolgári eskü letétele elhalasztásra került. 
Polgári esküvők tekintetében március 20-án megtartásra kerülnek, illetve elhalasztották. 
Maximum 10 fő lehet a szertartáson. A házi orvosokat elsősorban telefonon lehet elérni. Az 
orvosok elérhetősége a honlapon megtalálható. Telefonon lehet gyógyszert is felíratni. A 70 
éven felülik részére rendelkezésre áll egy bejelentőlap, mely során ellátást kérhetnek. Az 
Egészségház dolgozó látják el ezt a feladatot. Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs az előterjesztések tárgyalása következik.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Péli Szilveszter 
képviselő a mai napon nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen. A meghívóban 14 napirendi 
pont szerepel. Két napirendi pont levételét javaslom: az 5. napirendi pontot, mely a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala és a 13. napirendi pontot, ami a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára tájékoztatása a Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos. Van-e kérdés 
észrevétel ezzel kapcsolatban?  
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Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót és az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Basky András  
polgármester 

2. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 

Basky András  
polgármester 

3. Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      Basky András  
polgármester 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala      

Basky András  
polgármester 
 

5. A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete 
részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett 
beadványának megtárgyalása 

Basky András  
polgármester 
 

6. Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése Basky András  
polgármester 
 

7. A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Basky András  
polgármester 
 

8.  I. Tájékoztatás a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és 
kiadások alakulásáról 

             II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
             III. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 

 

Basky András  
polgármester 
 

9. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. 
évről 
 

Basky András  
polgármester 

10. Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP 
antenna elhelyezése) kapcsán 

Basky András  
polgármester 

11. Intézkedések a COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére  Basky András  
polgármester 

12. Interpelláció  
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1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város sportjáról 
szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, 
észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-
tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2020. (...) önkormányzati rendelete 

 a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.l) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Lajosmizse Város sportjáról 
szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.l) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következő g), h), i) pontokkal egészül ki: 
 
[(1) A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:] 
 
„g) a sportszervezet tulajdonában lévő autóbusz, vagy gépkocsi fenntartási költségeire, 
h) országos- és megyei szakszövetségek ügyviteli költségeire,  
i) nevelési költségtérítésre.” 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola az általa használt Polyák Imre 
Sportcsarnokot és tornatermet tanítási napokon 16:15 óráig az iskolai és diáksport céljára 
használja.” 
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4. § 
 

(1) A Rendelet a 11. § után a következő alcímmel egészül ki: 
 
„5. Záró rendelkezések” 

5. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet alcímeiben „A rendelet hatálya” szövegrész helyébe az „1. A rendelet 
hatálya, az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai” szöveg lép. 
 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási és nevelési intézményre,” szövegrész 
helyébe a „köznevelési intézményre,” szöveg lép. 
 

(3) A Rendelet alcímeiben „A lakossági sporttevékenység támogatása” szövegrész helyébe 
a „2. A lakossági sporttevékenység támogatása, a támogatás biztosításának feltételei, 
formái” szöveg lép. 

 
(4) A Rendelet alcímeiben a „Szabadtéri létesítmények” szövegrész helyébe a „3. 

Szabadtéri és fedett létesítmények” szöveg lép. 
 

(5) A Rendelet 9. § (2) bekezdésében „18 óra” szövegrész helyébe a „16:15 óra” szöveg 
lép. 
 

(6) A Rendelet alcímeiben „A működési támogatás” szövegrész helyébe a „4. A pályázati 
rendszer keretében nyújtott működési és rendezvény támogatás” szöveg lép. 
 

7. § 
 

(1) Hatályát veszíti a Rendelet: 
 

1. „ I. RÉSZ Általános rendelkezések” szövegrész. 
2. „Alapelvek” alcím. 
3. 1. §-a. 
4. „A rendelet célja” alcím. 
5. 2. §-a. 
6. „II. RÉSZ Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai” szövegrész. 
7. „III. RÉSZ A sporttevékenység támogatása” szövegrész. 
8. „A támogatás biztosításának feltételei” alcím. 
9. „A támogatás formái” alcím. 
10. „IV. RÉSZ Sportlétesítmények igénybevételével történő támogatás feltételei” 

szövegrész. 
11. „Fedett létesítmények” alcím. 
12. „V. RÉSZ A pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatás formái, 

odaítélésének feltételei” szövegrész. 
13. „Rendezvénytámogatás” alcím. 
14. „VI. RÉSZ Záró rendelkezések” szövegrész. 
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8. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 
 
 

 
Basky András                    dr. Balogh László  
 polgármester               jegyző  

 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. …………… 
 
 
 
 

        dr. Balogh László   
                        jegyző 
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1. melléklet a 8/2020. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények 
 
 

 
 A 

Megnevezés 
B 

Helyszín 
1. Szabadtéri létesítmények 
1.1. 1 db rekortán burkolatú kézilabda 

pálya 
Lajosmizse, Szabadság tér 

13. (700/1 hrsz) 
1.2. 2 db aszfaltos kézilabda pálya Lajosmizse, Sport utca 1. 

(700/2 hrsz) 
1.3. Lázár Bence Lajosmizsei 

Labdarúgó Sportcentrum 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2. Szabadtéri létesítmények 
2.1. Polyák Imre Sportcsarnok és a 

hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 
Lajosmizse, Szabadság tér 
13. – Ceglédi út 1. (700/1 

hrsz) 
2.2. 1 db kiszolgáló épület Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2.3. A Dózsa György út 82. szám alatti 

épület 
Lajosmizse, Dózsa György út 

82. (32 hrsz) 
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2. napirendi pont:  
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelemről szóló előterjesztést.  

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Az I. 
határozat-tervezet megszavazása következik. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki az I. határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

 

26/2020. (III.19.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás adása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában 
lévő 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található 
Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában megvalósítandó 
fejlesztéshez - az edzőpálya világításának megújítására - a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club által 2020/2021-es időszakra benyújtott TAO pályázattal 
kapcsolatosan. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a pályázattal 
kapcsolatosan felmerülő egyéb dokumentumok aláírására. 

 Határidő: 2020. március 19. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet megszavazása következik. Van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a II. határozat-tervezetet így 
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

27/2020. (III.19.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club szakmai igazgatójának figyelmét arra, hogy a 2020/2021-es időszakra 
benyújtott TAO pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a tulajdonos vonatkozásában 
nem járhat többletkiadással. 
Határidő: 2020. március 19. 
Felelős: Képviselő-testület 
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3. napirendi pont:  
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Sándor Zoltánné kártalanítási 
kérelméről szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így 
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

28/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat 
10/2019. (I. 29.) és a 108/2019. (VIII. 15.) határozataira - nem részesítési kártalanításban 
Sándor Zoltánné lajosmizsei lakost. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 

4. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntés meghozatala      
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntés 
meghozataláról szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így 
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

29/2020. (III.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása)  

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 

az előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződésmódosítást. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett 
szerződésmódosítás aláírására. 
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Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2020. március 19. 
 

5. napirendi pont:  
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete részéről 
Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának megtárgyalása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Független Kisgazda-, Földmunkás-
és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás 
tárgyában tett beadványának megtárgyalásáról szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

30/2020. (III.19.) ÖH. 
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről 
Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának megtárgyalása 
 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Független Kisgazda-, 
Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről Engelmann József 
veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványában foglaltakat megtárgyalta. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladatának eleget tesz, a mezőgazdasági termelést érintő 
külön hulladékgazdálkodási intézkedések megtételét nem tartja indokoltnak.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Független Kisgazda-, Földmunkás-és 
Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről Engelmann Józsefet értesítse.  
 

 
Határidő: 2020. március 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
6. napirendi pont:  
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti használaton kívüli önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Önkormányzati Bizottság és a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság és javasolja, hogy később 
legyen döntés e tekintetben Az ezzel kapcsolatos döntést későbbre halasztjuk. Van-e kérdés, 
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észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az ezzel kapcsolatos 
döntést későbbre halasztjuk, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
31/2020. (III.19.) ÖH. 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 
 

                                                     Határozat 
 

               Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a használaton kívüli 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről későbbi időpontban dönt. 

 

 

                Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2020. március 19. 

 

7. napirendi pont:  
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a 2020. évi Környezetvédelmi Nap 
program-tervezetének elfogadásáról szóló előterjesztést.  
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság és javasolja, hogy később legyen döntés e 
tekintetben Az ezzel kapcsolatos döntést későbbre halasztjuk. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az ezzel kapcsolatos döntést 
későbbre halasztjuk, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

32/2020. (III.19.) ÖH. 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása  
 

                                                     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 
Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadásáról későbbi időpontban dönt. 

 

 

                Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2020. március 19. 
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8. napirendi pont:  
I. Tájékoztatás a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 

             II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
             III. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 

Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a temető üzemeltetésével kapcsolatos 
döntéseket.  
Az I. határozat-tervezet megszavazása következik. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az I. határozat-tervezetet így elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

33/2020. (III.19.) ÖH. 
Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2019. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet a temető 2020. évi fejlesztéséről szól. 
Ennek a tárgyalását későbbi időpontra halasztjuk. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki a II. határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

34/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi 
fejlesztéséről későbbi időpontban dönt. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 
Basky András polgármester: A III. határozat-tervezet a temetői díjak módosításáról szól. 
Ennek a tárgyalását későbbi időpontra halasztjuk. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki a III. határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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35/2020. (III.19.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetői díjak módosításáról szóló 
döntést későbbi időpontra halasztja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 

9. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. évről 

Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára átfogó beszámolójáról szóló előterjesztést. 

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
a határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

36/2020. (III.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. évről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára - előterjesztés melléklete szerinti - 2019. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 

 
10. napirendi pont:  
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP antenna 
elhelyezése) kapcsán 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról NTG hálózat kiépítéséről (ASP antenna elhelyezése) szóló előterjesztést. 

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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37/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP antenna elhelyezése) 
kapcsán 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
engedélyezi a Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám alatt található Tűzoltóság által 
használt épületen NTG hálózat (ASP antenna) elhelyezését. 
  
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az antenna elhelyezéséhez a szükséges nyilatkozatot aláírja 
és ezzel kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedést megtegye.   
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 

11. napirendi pont:  
Intézkedések a COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a COVID-19 Koronavírus 
terjedésének megelőzéséről szóló előterjesztést. 

Az I. határozat-tervezet megszavazása következik. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

38/2020. (III.19.) ÖH. 
A COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére tett 
eddigi polgármesteri intézkedések 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a COVID-
19 Koronavírus terjedésének megelőzésére a polgármester által 2020. március 18-án 
14.30 óráig megtett intézkedéseket. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 18. 
 

Basky András polgármester: A kiosztós II. határozat-tervezet megszavazása következik. 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a II. határozat-tervezetet 
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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39/2020. (III.19.) ÖH. 
A COVID-19 Koronavírus terjedése miatt bekövetkezett gazdasági helyzetre tekintettel 
takarékossági intézkedések meghozatala  
 

Határozat 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország Kormánya 
által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - felkéri a polgármestert és az önkormányzat 
intézményeinek vezetőit, hogy gazdálkodásuk során takarékossági intézkedéseket 
vezessenek be. A gazdálkodásukat a kötelező (alapító okiratukban meghatározott) 
feladataik ellátására korlátozzák (alapműködés és havária elhárítás), az erőforrásokkal 
való gazdálkodásukban a hatékonyságot, gazdaságosságot fokozottan érvényesítsék, a 
meg nem kezdett beruházásaikat, felújításaikat – a havária jellegűek, valamint a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai kivételével – függesszék fel, az üres 
álláshelyeiket ne töltsék be! 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésről szóló 
7/2020. (II. 28.) rendeletében elkülönített beruházások és felújítások megvalósítását 
felfüggeszti, azok megkezdése csak újabb képviselő-testületi döntést követően 
lehetséges. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az intézményvezetők bevonásával készítse elő, hogy az 1. pontban megjelölt 
takarékossági intézkedések bevezetésével önkormányzati szinten várhatóan milyen 
megtakarítások érhetők el. 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2020. március 19. 

12. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Lukács Józsefnének átadom a szót. 
 

Lukács Józsefné képviselő: A lajosmizsei gazdák felajánlásával a koronavírusra tekintettel a 
következőket szeretném elmondani. Mivel elég sokan vagyunk, akik növényvédelmi gépekkel 
rendelkezünk. Néhány gazda jelentkezett és felajánlotta a segítséget az önkormányzatnak, a 
városnak. A traktorokkal és permetezőgépekkel végig tudnának haladni a város utcáin, a 
parkokban, letudnák fertőtleníteni a járdákat, közutakat, a még nyitva lévő üzletek, 
intézmények ajtóit, ablakait, falait, ahol még közlekednek az emberek. Erre az éjszakai órákban 
lehetne módot keríteni. 1-2 nap alatt átlehet járni az egész várost és le lehetne fertőtleníteni. 
Ehhez a gazdák részéről szeretném kérni, hogy vízvételi lehetőséget biztosítsanak a 
tűzoltóságnál. A fertőtlenítőszer megvásárlását az önkormányzatra bíznánk. Az üzemanyag 
költségeihez is hozzá kellene járulni. A gépeket, munkásokat mi biztosítjuk.  



19 
 

Basky András polgármester: Nagyon szép dolog, amit a gazdák felajánlottak. Körbe kell járni 
azt, hogy milyen szert lehet használni és milyen hatásfokkal lehet dolgozni. A lakosságot 
tájékoztatni kell a város fertőtlenítéséről. Minél hamarabb el kell végezni ezt a feladatot. Belusz 
Lászlónak átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Több önkormányzatnál meghozták azt a döntést, hogy a 
forgalmasabb helyeken megfelelő fertőtlenítésről vagy levegőtisztításról, ózongenerátor 
beszerzéséről gondoskodtak. Ezt jó lenne Lajosmizse tekintetében is megtenni.  

Basky András polgármester: Valamennyi intézményünkben a szükséges intézkedéseket 
megtettük. Az Egészségházban új fertőtlenítőeszközöket vásároltak. Szájmaszkokat elkezdünk 
gyártani, varratni. Ma nap folyamán az ózongenerátoroknak utánanéztünk. Amennyiben 
további interpelláció nincs, akkor az interpellációra adott válaszokat, aki elfogadja, jelezze! 

Lukács Józsefné képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 
15.15 órakor bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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


