
     Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/760-13/2020. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2020. október 15. 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 
151/2020. (X.15.) ÖH.   Döntés a piac területén árusító faház elhelyezéséről  
 
152/2020. (X.15.) ÖH.   Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről  
 
153/2020. (X.15.) ÖH.   Hozzájárulás adása telephelyként történő bejegyzéshez 
 
154/2020. (X.15.) ÖH.   Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes 

jóváhagyása, társadalmi egyeztetésre bocsátása 
 
155/2020. (X.15.)ÖH. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város 

Önkormányzatát érintő részének - felülvizsgálata 
 
  
156/2020. (X.15.) ÖH.   Tájékoztató víziközművek átvételéről 
 
157/2020. (X.15.) ÖH.   Faragó Környezetvédelmi Kft. 2020. 01. 01. – 2020. 09. 01. időszak 

közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

158/2020. (X.15.) ÖH.   Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

159/2020. (X.15.) ÖH    Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
 

160/2020. (X.15.) ÖH Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása 

161/2020. (X.15.) ÖH    Városház téri társasházi területek leburkolásának elvetése 
162/2020. (X.15.) ÖH    Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
163/2020. (X.15.) ÖH    Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács - 2019. szeptember és 2020. július között végzett - munkájáról   

164/2020. (X.15.) ÖH    Lajosmizse, 0399/11 hrsz-ú ingatlan átvétele út céljára 
 
165/2020. (X.15.) ÖH    Zárt ülés határozata 

166/2020. (X.15.) ÖH    Zárt ülés határozata 

167/2020. (X.15.) ÖH    Zárt ülés határozata 

168/2020. (X.15.) ÖH    Zárt ülés határozata 
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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2020. október 15-én, 14.02 órakor a Lajosmizse Művelődés Háza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sápi Tibor, Sebők Márta, Lukács Józsefné, Bagó István, Tóth-Orlov Bettina, 
Cseh Katinka és Péli Szilveszter képviselők. 
Igazoltan távol: Borbély Ella és Belusz László képviselők 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 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Konta Anita csoportvezető 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
    Horváth Sándor pályázati referens  

   Dodonka Csaba pályázati referens  
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Tóth Éva bölcsődevezető 
    Kasnyikné Földházi Tünde környvéd. referens 
    Nagy István informatikus 
    Dudás Klára Könyvtár vezetője 
    Guti Istvánné Művelődési Ház intézményvezető 
    Dr. Baksa Virgínia 
    Baksa László 
    Berta István 
    Horváth Péter Petőfi Népe újságíró 
    Beke Ariel 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt képviselő-
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. 
Borbély Ella és Belusz László képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
A napirendi pontok előtt néhány információt szeretnék elmondani. Berénybenei út melletti 
ingatlan árverése sikeresen lezajlott. A szomszéd telek tulajdonosa jelezte, hogy megvásárolja 
az ingatlant azon az áron amennyiért az önkormányzat megvásárolta. 2020. november 7-én lesz 
az elektronikai hulladékgyűjtés. Október hónaptól két hetente lesz szelektívhulladék gyűjtés. 
2020. október 23-án 17.00 órakor lesz az október 23-i ünnepi koszorúzás, központi ünnepség 
nem lesz megtartva. 
Polgármester Úr ismertette a „Zöld Város” projekt kivitelezésének előrehaladásáról a 
Képviselő-testületet a Városház tér, az Iskola-tó és a piac beruházás részterületek 
vonatkozásában Power Point diavetítésen keresztül. 
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A meghívóban 13 napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Javaslom, hogy a 2. 
napirendi pont a Mizse Csemege Kft kérelme zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. A meghívó 
12. előterjesztője Fekete Zsolt alpolgármester lesz.  A Van-e kérdés észrevétel a napirendi 
pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított napirendeket, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes 
jóváhagyása, társadalmi egyeztetésre bocsátása 

Basky András  
polgármester 

2. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát 
érintő részének - felülvizsgálata 
 

Basky András  
polgármester 

3. Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről 
 

Basky András  
polgármester 

4. Tájékoztatás a 997/101 hrsz-ú, valamint 997/107 helyrajzi számú kivett közutak 
területén létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről 

Basky András  
polgármester 

5. I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
 

Basky András  
polgármester 

6.  Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
 

Basky András  
polgármester 

7. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
 

Basky András  
polgármester 

8.  Városház téri társasházak területeinek leburkolása a „Zöld Városhoz” 
illeszkedően 

Basky András  
polgármester 

9. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása dr. Balogh László 
jegyző 

10.  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember 
és 2020. július között végzett - munkájáról   
 

Basky András  
polgármester 

11.  A lajosmizsei 0399/11 helyrajzi számú ingatlan átadása út céljára  

 

Fekete Zsolt 
alpolgármester 

12.  Interpelláció 
 

 
 
 
 
 

 Zárt ülés  
1. Elismerő oklevelek adományozása Basky András  

polgármester 
2. Mizse Csemege Kft. kérelme, Lajosmizse, Mathiász u.2. szám alatti ingatlan 

értékesítésre történő kijelölése 
 

Basky András  
polgármester 
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Basky András polgármester: Javaslom, hogy a 3. napirendet tárgyaljuk meg először. 
 
1. napirendi pont:  
Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság. Baksa Sándor kérelmében 
leírta, hogy családja mér az 1970-es évektől kezdve a lajosmizsei ruhapiacon működteti a 
sütödét. A felújítási munkálatok miatt az ott lévő bódék elbontásra kerültek. A tervek szerint 
ilyen épület nem lesz a piacon. Az árusítások a ruha vagy a zöldség piacon történik majd. Baksa 
család saját költségén egy faházat felállítanának a régi árusító területükre.  2,5 méter x 3,5 méter 
alapterületű lenne a faház. A kérelmező kéri, hogy a régi árusitóhelyen állíthassák fel a faházat, 
mert régen is itt árultak, a vendégek oda vannak szokva, illetve az infrastrukturális feltételek 
adottak és mihamarabb el lehetne kezdeni az árusítást.  Ha a zöldség piacra kerülne a faház, 
akkor még hónapokat kellene várni a tevékenység megkezdésére. A két bizottsági ülésen érvek 
és ellenérvek vetődtek fel. A bizottságok a kérelem szerinti helyszínen legyen kialakítva az 
árusítóhely. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Mind a két helyszint eltudom fogadni, amit a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságon is elmondtam. Baksa úrék szolgáltatására szükség van a településen. De ha hosszú 
távban gondolkodunk és egységes piac szerkezetet alakítunk ki, akkor a zöldség-gyümölcs 
piacra kerüljön elhelyezésre ez a bódé. Csoportosítani kell az ilyen jellegű szolgáltatásokat és 
egy helyen érjék el a vevők. A felújított piac megérdemli az újfajta rendezettséget és a 
távlatokba mutató fejlesztésben az árusítóknak a rendezettségét is megköveteli.   

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Lukács 
Józsefnének átadom a szót. 

Lukács Józsefné képviselő: A bizottsági ülésen úgy szavaztunk, hogy kerüljön a bódé ahova 
ők szeretnék. Amennyiben jelentkezne fix árusítóhellyel rendelkező, akkor kötelezve lenne 
ugyanolyan fabódé kialakítására. Ne hat féle építkezési forma valósuljon meg, hanem tartani 
kell az egységes arculatot.  

Basky András polgármester: Péli Szilveszternek átadom a szót. 

Péli Szilveszter képviselő: Problémának látom az új helyre történő költözéssel zsúfoltság 
alakulna ki.  Nagy embertömeg lenne, igaz az eladónak nem Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? hátrány, mert a terméke fogy, de nem biztos, hogy szerencsés.  

Basky András polgármester: A zöldség piacon kialakultak az erőviszonyok, hogy kinek hol 
van az elárusító helye. Ez a bódé felborítaná a rendet. Dr. Baksa Virginiának átadom a szót. 

Dr. Baksa Virginia: Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi bizottsági üléseken is kifejtettük, 
hogy a családom 1970 óta árusit pecsenyét. A piac felújítása óta, azaz július 27 óta nem tudunk 
megjelenni a termékeinkkel. Fix helyre van szükségünk. Teljes mértékben a felépítési költségét, 
a NÉBIH-nek való megfeleltetés, engedélyeztetésének a költségeit, a közművesítést saját 
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költségen vállaljuk. A korábbi helyünket mindenképpen szeretnénk preferálni, egyrészt a 
kialakult vendégkörünk is azt a helyet szokta meg, másrészt infrastrukturális és fejlesztési 
szempontból a legjobb helyzetben lennénk. A víz, a villany biztosítva lenne a faháznak. Az a 
rész a beruházás szempontjából már elkészült és ez által hozzá tudnánk kezdeni a 
munkálatokhoz. Időbe telik felépíteni a házat, illetve az engedélyezés is. E tekintetben kérjük 
az Önök méltányos döntését a hely szempontjából a korábbi ruhaárusító részre.  

Basky András polgármester: A szerződés felmondható meghatározott időn belül. Ez 
biztosíték az önkormányzat részéről, hogy a vállalt tevékenységet működtetik. Más vállalkozó 
esetében illeszkednie kell a faház építményhez. Kérdés, hogy a faház a ruha vagy a zöldség 
piacon legyen? Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Magam részéről a kérelemben 
beadott helyszínt javaslom. Aki a kirakodó - és használtcikk piac területére javasolja a faházat 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal 
–tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
151/2020. (X.15.) ÖH. 
Döntés a piac területén árusító faház elhelyezéséről  
            

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksa László egyéni 
vállalkozó részére az árusító faház telepítését a Lajosmizsei Piac kirakodó- és 
használtcikk piac területére javasolja.  
 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Basky András polgármester: A következő határozat szerint a kirakodó- és használtcikk piac 
területére elhelyezendő faháznak. Baksa László minden költségét viseli, illetve felhatalmaz a 
szerződés megkötésére. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal – tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
152/2020. (X.15.) ÖH. 
Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről  
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Baksa László 
egyéni vállalkozó részére 1 db az előterjesztés mellékletében szereplő kérelemben leírt 
árusító faház telepítését a Lajosmizsei Piac kirakodó- és használtcikk piac területére. 
 

2.) Az árusító faház telepítésével kapcsolatos minden költséget Baksa László egyéni 
vállalkozó visel. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Basky András polgármester: A következő határozat-tervezet kimondja, hogy hozzájárulást 
adunk Baksa László vállalkozónak telephelyként történő bejegyzéshez. Van-e kérdés, 
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 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: 
 
153/2020. (X.15.) ÖH. 
Hozzájárulás adása telephelyként történő bejegyzéshez 
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Baksa László 
egyéni vállalkozó részére, hogy a 6050 Lajosmizse, Szent Imre téri (1588/30 hrsz) 
Lajosmizsei Piac a vállalkozó telephelyeként bejegyeztetésére kerüljön. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1.) pontjában foglaltakkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozat 
megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 
 
 
2. napirendi pont:  
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, 
társadalmi egyeztetésre bocsátása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindannyian nap, mint nap találkozunk azzal, hogy baj van a 
földünk klímájával. Nem figyeltünk oda eléggé és előtérbe helyeztünk sok mást. Tapasztaljuk, 
hogy állatfajok veszélyben vannak, illetve kihalnak. Tapasztaljuk az üvegházhatás által okozott 
problémákat: elsivatagodás, hőingadozás, változnak az éghajlatok, nagy csapadékmennyiség. 
A világnak, a kormánynak, az önkormányzatnak és minden embernek tennie kell annak 
érdekében, hogy ez a folyamat lassuljon. Mindannyiunknak tenni kell érte valamit. Ebben nem 
csak az egyéneknek van fontos szerepe, hanem a nagy vállalkozásoknak is. Legfontosabb dolog 
a szemléletformálás. Erre hívja fel a figyelmet a klímastratégia. Megpályázásra került a helyi 
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás. A 
pályázat nyert. Az önkormányzat együtt dolgozik a Klímabarát Települések Szövetségével.  
A Projekt indikátorai: Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióban 
aktívan résztvevő lakosság száma (aktív elérés) 2 200. A szemléletformálási kampány által elért 
lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) 33 675. November 15-i benyújtási 
határidőre módosított pályázati felhívásra várjuk Lajosmizse és térségének (környező 
települések) óvodásai, általános-és középiskolás, nappali, esti, levelező hallgatói részére 
éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén témakörben meghirdetett logó-, fotó-és 
rajzpályázatokat. A klímastratégiában nagy szerepe van Képviselő-testületnek, a 
pedagógusoknak, a szülőknek is. A héten van a szelektívhulladék és zöld hulladék gyűjtés. Nem 
szabad avart égetni, egészségtelen szokás, így is kialakul a klímatudatosság is.  
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A Projekt mérföldkövei: 1. Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020. 10. 30. A projekt 
keretében tervezett szakmai programok megvalósítása elkezdődik és a helyi klímastratégiák 
egyeztetési változatai elkészülnek. 2. mérföldkő 2021. 09. 30. A projekt keretében tervezett 
minden szakmai program, marketing tevékenység megvalósul és a helyi klímastratégiai 
dokumentum elkészül. 
Polgármester Úr ismerteti az előterjesztés mellékletét.  
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság. A klímastratégia jelmondata: 
Lajosmizse megújul és hatékonyan küzd meg az éghajlatváltozás negatív következményeivel 
úgy, hogy a példamutatás, helyes magatartás, környezettudatos viselkedési minták 
terjesztésében tesz lépéseket és a lakosság szemléletformálását hatékonyan valósítja meg. 
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 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: 
 
154/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, társadalmi 
egyeztetésre bocsátása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttanulmányozta és elfogadja 
a Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezetben foglaltakat. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete széleskörű társadalmi 
egyeztetésre ajánlja az anyagot az illetékes hatóságok, társszervek, konzorciumi partner, 
szakmai szervek, civilek, gazdasági szereplők bevonásával.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot a társadalmi egyeztetéseken való aktív 
közreműködésre.   
 

Felelős: Képviselő-testület, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
Határidő: 2020. október 15. 
 
3. napirendi pont:  
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének - felülvizsgálata 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót az 
önkormányzatnak és a Társulásnak is át kell tekinteni. Az Egészségügyi Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményen belül sok feladatot ellátunk, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Mindig 
jelentkeznek új problémák. A fogyatékkal élők nappali ellátását és demensek nappali ellátását 
még nem tudtuk megoldani. Feladat ellátási szerződés útján kívántuk volna megoldani, de nem 
találtunk partnert. Ez a következő időszak feladata lesz. Nem tudjuk hogyan alakul az idősek 
nappali ellátása, a házi segítség nyújtás. Lajosmizsén is egyre több idős van és rászorul a 
szolgáltatásokra és azt fejleszteni szükséges. Jó kezdeményezés a tanyagondnoki szolgáltatás 
bevezetése, de csak a település Mizsei részét érinti. Későbbiekben lépni kell ebben is. El kell 
gondolkodni azon is, hogy hogyan tudunk azoknak a családok gyermekeinek segíteni akiknek  
az iskolai ellátása nem helyben történik, hanem Kecskeméten kapják meg a szükséges 
fejlesztést, oktatást. A következő időszakban oda kell ezekre figyelni és megoldást kell találni. 
Az önkormányzat feladat-ellátási szerződés útján lát el egyes feladatokat. Kapcsolatban állunk 
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a Máltai Szeretetszolgálattal, a Római Katolikus Főplébániával. A Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióban a módosításokat kék betűszínnel jelöltük. A melléklet 37. 
oldalán a pszichiátriai szenvedélybetegek ellátása tekintetében szerződésünk van a Római 
Katolikus Főplébániával, az éves összeget 750.000 forintra kell módosítani.  A Társulás 
elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-
tervezettel kapcsolatban? 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: 
155/2020. (X.15.) ÖH. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének - felülvizsgálata 
  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében foglalt, felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – 
Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő részét - elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális 
szolgáltatástervezési koncepciót aláírja és a határozatban foglaltakról az érintett 
intézményvezetőket tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Basky András polgármester: A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval egyetértett az 
Óvoda, a bölcsőde, EGYSZI, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Máltai Szeretetszolgálat, a 
Római Katolikus Főplébánia. 
 
4. napirendi pont:  
Tájékoztatás a 997/101 hrsz-ú, valamint 997/107 helyrajzi számú kivett közutak területén 
létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Barackvirág és Németh László utcában családi házak épülnek. 
A tulajdonosok saját költségen elkészítették a szennyvízcsatorna bekötést. Ezt át kell adni az 
önkormányzatnak a viziközművagyont, ami megtörtént. Az előterjesztést tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-
tervezettel kapcsolatban? 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: 
156/2020. (X.15.) ÖH. 
Tájékoztató víziközművek átvételéről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 997/101 hrsz-ú, valamint 997/107 
hrsz-ú kivett közutak területén létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
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5. napirendi pont:  
I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Faragó Környezetvédelmi Kft.-vel kötött 1 éves szerződés 
hamarosan lejár. A Katasztrófavédelem jelölte ki a tevékenység elvégzésére. Egy körben már 
meghirdetésre került a pályázatot, melyre nem érkezett be pályázó. A Kuszaka 2004 Bt. jelezte, 
hogy kapacitás hiány miatt nem tudja vállalni a feladatot. Újra ki kell hirdetni a pályázatot, 
majd ezután a Katasztrófavédelem jelöli ki a szolgáltatót. A szolgáltató beszámolója az 
előterjesztésben megtalálható. Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság. Van-
e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 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: 
157/2020. (X.15.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2020. 01. 01. – 2020. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2020. 01. 01. – 2020. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
Basky András polgármester: A Kuszaka 2004 Bt. kikerül a felsorolásból. Van-e kérdés, 
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 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: 
158/2020. (X.15.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
144/2020. (IX.17.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2020. 
október 05-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos 
és teljes körű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan 
ismételten a következő intézkedéseket teszi:   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi 
engedéllyel rendelkező vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő 
: 2020. november 02. 16:00 óra. 
 
● Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Kakucs) 
● Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
● Szabó János vállalkozó (Kiskőrös)  
● Somogyi István vállalkozó (Izsák) 

             ● TI-TÓ Kft. (Solt) 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 
vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

 

 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
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A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 
 

 

 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    
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 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület 2020. novemberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2020. október 15. 
 

6. napirendi pont:  
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Vendégünk érkezett az előterjesztéshez Berta István 
személyében. A Szobrosi iskolában tanított Boromissza Dezső, aki az I. világháborúban hősi 
halált halt. Emlékére az utókor szobrot állított, innen az iskola elnevezése: Szobrosi iskola. A 
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szobor műkőből készült, de az évek során erősen korrodálódott. 2013-ig a szobor még a 
Szobrosi iskolánál volt, majd bekerült az önkormányzathoz. Szállítás során két darabban lehetet 
elhozni. Berta István talált egy vállalkozót, aki a szobrot újra öntené vagy javítaná a szobrot. A 
szobor a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola kertjében kerülne 
elhelyezésre. Az árajánlat szerint a szobor újraöntését jelenti, de nem tartalmazza a talapzatot. 
A bizottsági ülések a szobor újraöntését javasolják, ezért új határozat-tervezet kerül 
megszavazásra. A szükséges forrás elkülönítésre kerül a munkálatokra, a Tankerülettel való 
egyeztetésre felhatalmazást kapok, illetve a szobor Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
(6050-Lajosmizse, Szabadság tér 13.) udvarán kerüljön felállításra. Jövő évben egy ünnepség 
keretében a szobor felavatásra kerülne. Berta Istvánnak átadom a szót. 

Berta István: Szeretném megköszönni, hogy befogadták ezt az ötletet. Nagyon fontos a 2020. 
2021. év az oktatás történetében. A központi iskola 90 éves ebben az évben. Boromossza Dezső 
szoboravatása 1931. októberében történt meg, tehát jövő évben lesz 90 éve. Köszönöm szépen 
a Képviselő-testület támogatását. 

Basky András polgármester: Mi is köszönjük azt, hogy felkaroltad az ügyet. Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az 
elhangzott módosításokkal a határozat-terveztet. A szükséges munkálatok miatt 250.000 
forintra az összeget meg kell emelni. Talapzatot szükséges elkészíteni. Az általános tartalék 
terhére elkülönítésre kerül a forrás. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja az új határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 159/2020. (X.15.) ÖH. 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
 

Határozat 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Boromissza Dezső 
hősi halált halt tanító szobrának restaurálását és felújítását és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szükséges munkákat megrendelje maximum 250.000.- Ft összegig.    
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pontban foglaltak fedezetét 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 
7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 
évi kiadásai” táblázat „1.5.4.1. Általános tartalék” sora terhére biztosítja. 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a restaurált 
szobor a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (6050-Lajosmizse, Szabadság tér 13.) 
udvarán kerüljön felállításra és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket 
folytassa le. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
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7. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szervezeti és Működési Szabályzatát jogszabályi változások 
miatt szükséges módosítani. 2020. november 1-től a Kjt. közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény nem vonatkozik a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóira. A Könyvtár nyitva tartása 
az alábbiak szerint módosul: 
Hétfő: zárva 
Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9.00-17.00  
Szombat: 8.00-12.00 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 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: 
 
 
 
 
160/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára  - az előterjesztés melléklete szerinti - Szervezeti és 
Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 
2.) A szervezeti és működési szabályzat 2020. november 1. napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 141/2017. (IX.21.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzat. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy a határozatban foglaltakról az 

intézményvezetőt tájékoztassa és felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 

8. napirendi pont:  
Városház téri társasházak területeinek leburkolása a „Zöld Városhoz” illeszkedően  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Közterület a Városház előtti tér, a sétáló utca kivéve az üzletek 
előtt lévő terület, amely a társasház tulajdonában maradt. A Zöld Város projekt elindítása során 
sok területen valósulhat meg a fejlesztés állami és önkormányzati forrásból az önkormányzati 
területeken. Számos pályázat során egyes területek nem voltak rendezve, például a 
csatornázásnál. Csak önkormányzat tulajdonában lévő területeken tudjuk megvalósítani. A 
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társasház tulajdonosait megkerestük néhány hónappal ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy a tér 
egységesen kerülne kialakítása a közterülettel és a társasház előtti résszel is. A társasház 
ajánlatot kért a kivitelezésre, amely 3.175.000.- Ft-ba kerülne a terület leburkolására. A 
társasház összehívta a közgyűlést. A közgyűlés a döntést hozta, hogy a társasházak megrendelik 
és megépíttetik a térburkolatot, ezt követően az érintett területeket felajánlják az 
Önkormányzatnak átadásra. Az Önkormányzat részéről ez a terület megvásárlását jelentené, 
ami körülbelül 4 millió forintba kerülne. Az önkormányzat költségvetését látva az elkövetkező 
években nem valószínű, hogy ilyen jellegű kiadást tegyen. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és 
a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságon az a vélemény alakult ki, 
hogy a parkolók megmaradnak és a társasháznak kell megfinanszírozni a területet. Egységes 
képet kell kialakítani a téren. A bizottságok úgy döntöttek, hogy a területet nem vásárolja meg. 
80 lakást érint a közös költség megfinanszírozása. A társasház rendelkezik a forrással, de sok 
más helyre is szükség lenne erre. A bizottságok a II. határozat-tervezet elfogadását javasolják. 
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 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: 
 

 
161/2020. (X.15.) ÖH. 
Városház téri társasházi területek leburkolásának elvetése 
 

                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 
„Városház téri lakó- és üzletház, illetve Attila u-i lakó- és üzletház” 2020. szeptember 
21-i közgyűlésén elfogadott javaslatot. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az 1. pont 
szerinti Társasház Közösségek részére, hogy a Városház tér egységes arculata 
érdekében önerőből valósítsák meg a tulajdonukban lévő területen az előterjesztés 
szerinti térburkolatokat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2020. október 15. 

Basky András polgármester: Tájékoztatásul közlöm, hogy meghívást kaptam a társasház 
2020. október 26-án 17.00 órakor tartandó közgyűlésére.  
 
9. napirendi pont:  
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Két ponton módosul a belső ellenőrzési terv. A leltár ellenőrzése 
a kialakult veszélyhelyzet miatt a tervezett ütemezés szerint nem kezdődött meg. Jelenleg 
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folyamatban van az önkormányzatnak és intézményeinek átfogó Magyar Államkincstár általi 
ellenőrzése, mely kiterjed a belső kontrollrendszer működésére is. Ezen túlmenően az Állami 
Számvevőszék 2020 áprilisában indított ellenőrzést az önkormányzat és hivatal szabályzataira 
vonatkozóan, amely szintén kitért a belső kontrollrendszer ellenőrzésére is. Ezért a belső 
ellenőrnek nem kell ellenőriznie. Ez a két pont kikerül az ellenőrzési tervből. A Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? 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: 
162/2020. (X.15.) ÖH. 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint 
módosítja az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2020. október 15. 
10. napirendi pont:  
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember és 2020. július 
között végzett - munkájáról   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A beszámoló a 2019. szeptembertől - 2020. júliusig tartó 
időszakban tárgyalt előterjesztéseket és döntéseket foglalja össze. A Társulási Tanács anyagait 
a Lajosmizse Város Képviselő-testülete e-mailen is megkapja. A Társulás tagjai Felsőlajos 
Község Képviselő-testülete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselői közül Basky 
András, dr. Adonyi Lajos, Fekete Zsolt, Sebők Márta és Borbély Ella.  A határozat-tervezet 
címe augusztus szövegrész helyett július szövegrész kerül. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, Basky András polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
163/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember  
és 2020. július között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 



17 
 

11. napirendi pont:  
A lajosmizsei 0399/11 helyrajzi számú ingatlan átadása út céljára   
Előadó: Fekete Zsolt alpolgármester 
 
Basky András polgármester: Fekete Zsoltnak átadom a szót. 
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Sárközi Zsuzsanna lajosmizsei lakos beadvánnyal fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a családi tulajdonukban lévő, 0399/11 helyrajzi számú, 
telekalakítással érintett, kialakítás alatt lévő út ingyenes átadását kezdeményezze. A HÉSZ 
kezelő szerviz út kialakítását írja elő, ami az 50-es út mellett helyezkedik el. Az átadandó út a 
telekalakítás után 812 m2 területű, kivett út minősítésű. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? 
 
Basky András polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és nem kívánok szavazni.  
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, Basky András 
polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot fogadta el: 
164/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse, 0399/11 hrsz-ú ingatlan átvétele út céljára 
 

                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja ingyenes 
átadás jogcímén az előterjesztés mellékletét képező vázrajz alapján kialakítani 
tervezett 812 m2 alapterületű lajosmizsei 0399/11 helyrajzi számú ingatlant azzal, 
hogy az ügylet kapcsán minden költséget a kérelmező visel. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete 
Zsolt alpolgármestert az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződés aláírására 
és a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2020. október 15. 

12. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Futópálya kialakításra kerül-e a tó körül, illetve a költségek 
rendelkezésre állnak-e? 
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Basky András polgármester: Teljes információnk még nincs. Négyzetmétere nettó 30-40.000 
forint körül van a futópálya kialakítása. A költségekbe annak idején nem fért bele. Ebben a 
pillanatban ilyen utat nem tudunk megcsinálni. Az interneten keresgélés során megállapítottam, 
hogy sok helyen lehet futni, betonon, futópályán, gyepen, homokon. Ha valaki a térköves 
területen szeretne futni, akkor megfelelő futócipőt kell választani. Az intenzíven kezelt terület 
is alkalmas lehet futásra. A beruházás jelenlegi szakaszában a kivitelezést és a közbeszerzést 
szempontjából is érintené. Jelenleg nem tudjuk lebonyolítani, ez egy következő időszak feladata 
lesz. 
Sebők Márta képviselő: Pályázat nem várható ebben a témában?  

Basky András polgármester: Elméletileg vannak olyan pályázatok. Árva Zsolttal egyeztettem 
korábban és talán TAO pályázatnál van lehetőség. Jelenlegi pályázat 50%-os támogatást ad, 
amit Bagó István hozott. A TAO pályázat 70%-os támogatást ad.   
 

Sebők Márta képviselő: Ennek a tervezése elkezdődhet?  
Basky András polgármester: Koncepció szintén érdemes beszélni róla. A forrást is látni kell 
hozzá. 
Sebők Márta képviselő: Célszerű lenne egy pontos tervet készíteni. Mekkora az az önrész, 
amit a város tud vállalni?  
 
Basky András polgármester: Egyetértek. Lukács Józsefnének átadom a szót. 
 
Lukács Józsefné képviselő: Az 5-ös főút már katasztrofális, ami keresztül halad a városon. Az 
aszfalt rész kikopott. Ennek az útnak a padka része rossz állapotban van. Kinek a fennhatósága 
alá tartozik? Veszélyes leparkolni az üzletek előtt. A másik dolog, amit szeretnék felvetni és 
tudom, hogy az előző ciklusban Józsáné dr. Kiss Irén is körbejárta az autómosó témakörét. Az 
autómosó lakóövezetbe épült és rendkívüli módon zavarja az ott lakók pihenését. Hangos, 
rendkívül nagy vegyszeres pára csapódik le a lakásokra, az udvarokra. Zavarja az 
életminőséget. Nem akarom ugyanazokat a köröket lefutni, amit Irénke tett az előző ciklusban. 
Úgy tudom, hogy nem lépett előre a történet. Kérem szépen foglalkozzunk ezzel.  
 
Basky András polgármester: Rendszeresen kapcsolatban vagyunk a Közúttal és kérünk 
javításokat, fejlesztéseket. Felvesszük a Közúttal a kapcsolatot. Az 5 út teljes felújításával 
kapcsolatban nincs benne abban a listában, amely a közel jövőben megvalósulna. Sápi Tibor 
interpellált a Ceglédi úttal kapcsolatban. Minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a Ceglédi út 
elkészülhessen, egyedül a forrás hiányzik. Jegyző Urnak átadom a szót az autómosó 
tekintetében 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az autómosó megépítése hosszú időre 
visszanyúlik. Előzetesen elmondom, hogy Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnak az 
engedélyezési eljárásban nem volt hatásköre. Az építés hatósági feladatokat Kecskemét Város 
Jegyzője gyakorolta annak idején. Az építkezés megkezdésekor a szomszédos ingatlanokból 
többen megkeresték a polgármestert és engem is.  A magunk keretei és lehetőségei között 
minden esetben korrekt tájékoztatást adtunk. Több per volt már ebben az ügyben. Voltak olyan 
perek, amely egészen a Kúriáig jutott. Körülbelül egy éve volt egy olyan per, amelybe érdemes 
lett volna a lakóknak beszállni. Ismét segítséget adtunk a lakóknak. Az ingatlannal szomszédos 
két család járt nálam, illetve Polgármester Urnál. Mindenben felkészítettük őket és a 
rendelkezésre álló adatokat átadásra kerültek és kértük, hogy fogadjanak ügyvédet és vegyenek 
részt a tárgyalásra, amire végül nem mentek el. Nem avatkoztak be a perbe. Elsősorban az 
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érintett ingatlan tulajdonosoknak kellett volna megtenni. Az önkormányzat helyettük ebben az 
ügyben nem tud eljárni. Az engedélyezési eljárást bíróság rendben találta és helyben hagyták. 
Jogszerűen működik az autómosó. Abban is próbáltunk segítséget nyújtani, hogy a jogszerű 
használat ellenében kártérítési pert indíthatnak a károkozással szemben. Ezt a lakosság tudja 
megtenni nem az önkormányzat. A lakosság elszalasztotta a peres lehetőségeket és már jogerős 
állapotok vannak.  
 
Lukács Józsefné képviselő: Kártérítési perről még nem volt szó. Korlátozni lehetne a nyitva 
tartását az autómosónak. Ne legyen non-stop nyitva, hanem 06.00-21.00 óráig üzemeljen. 
Lajosmizse polgárok jogosan szeretnének éjszaka pihenni.  
 
dr. Balogh László jegyző: Egyetértek ezzel. A kereskedelmi törvény ad felhatalmazást az 
önkormányzatnak, hogy abban a körben korlátozhatja az éjszakai nyitva tartást. Ez egy 
szolgáltatási tevékenység és az önkormányzatnak ilyen hatásköre nincs.   
 
Basky András polgármester: Mi lakosok annyit tudunk tenni, hogy nem ezt a szolgáltatást 
vesszük igénybe, de különösen nem megyünk oda éjszaka. Lajosmizsén számos más lehetőség 
van autómosásra. Tóth-Orlov Bettinának átadom a szót! 
 
Tóth-Orlov Bettina képviselő: A vasút mentén egészen a kan 
yarig nincs közvilágítás a Kodály Zoltán utcában. Szilágyi Ödön megkérte az árajánlatot, ami 
rendelkezésre áll. A közlekedők esténként semmit nem látnak. Kodály Zoltán utca aszfaltozása 
évek óta várat magára. A tervezési engedélyek megvannak. Látszódik-e valamilyen lehetőség 
arra, hogy ezek megvalósuljanak? 
 
Basky András polgármester: A közvilágítás tekintetében utána járunk mennyibe kerül a 
kialakítása. Mennyibe kerül a kialakítása? 
 
Szilágyi Ödön irodavezető: 3.500.000 forintba kerül.  
 
Basky András polgármester: 3.500.000 forint jelenleg nincs benne a költségvetésben. 
Korábban a Kodály Zoltán utcára elkülönítettünk már 60-70 millió forintot. 100 millió forint 
kellene és jelen pillanatban nem áll rendelkezésre a költségvetésben.  
 
Sebők Márta képviselő: Várható-e hazai vagy külföldi forrás az utak javítására, aszfaltozására 
a következő időszakban? 
 
Basky András polgármester: BM pályázatokat szoktak erre kiírni. Beadásra került a 
Vörösmarty utcára a pályázatot. Nincs benne az első körös listában. Úgy volt, hogy a következő 
ciklusban a kisvárosi program is elfog indulni. A legutóbbi információ szerint nem lesz 
kisvárosi program, hanem TOP 2. pályázat lesz. Talán ide fogják betenni az ilyen jellegű 
fejlesztéseket. A program előkészítés alatt van. 
 
Sebők Márta képviselő: Van olyan tervünk, amellyel tudnánk indulni és pályázatot beadni 
útjavítás miatt? 
 
Basky András polgármester: Kodály Zoltán utca és a Vörösmarty utca tervei már elkészültek. 
Parkolási problémák vannak a Szent Lajos úti óvoda előtt, utána járunk a megoldásnak. Ha 
szükséges tervet is készítünk.  
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Sebők Márta képviselő: A Kodály Zoltán utcai tervdokumentáció mikor jár le? 
 
Szilágyi Ödön irodavezető: 5 évre kaptuk az engedélyt 2019. évben. Még 4 égi érvényes. 
 
Tóth-Orlov Bettina képviselő: A Kodály Zoltán utcában kértem, hogy a jelenlegi mart 
aszfaltos területet javítassuk meg. Ezt még augusztusban jeleztem és még nem került rá sor. 
Kérem erre is kerüljön sor, mert hatalmas kátyúk vannak. A földutas rész nem olyan régen volt 
javítva és olyan homokkal lett feltöltve, ami tele van szöggel, dróttal és nem egy családnak lett 
ebből kára. Ezzel valamit kezdeni kell, illetve erre jobban kell figyelni javítás során! 
 
Basky András polgármester: Évente többször próbáljuk javítani. Nem tudom, hogy került 
szög a homokba. Utána járunk az ügynek. Amennyiben további interpelláció nincs, akkor az 
interpellációra adott válaszokat, aki elfogadja, jelezze! 
 
Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Lukács Józsefné képviselő Igen, elfogadom a választ. 
 
Tóth-Orlov Bettina képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más nyíltnapirendi pont nincs a mai nyílt ülést 
15.35 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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


