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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2020. október 21-én, 08.04 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Borbély Ella és Belusz László, Sápi Tibor, Lukács Józsefné, Bagó István, Tóth-
Orlov Bettina és Péli Szilveszter képviselők. 
Igazoltan távol: Sebők Márta és Cseh Katinka képviselők 2 fő. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
 
Egyéb meghívottak:    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
    Dodonka Csaba pályázati referens  
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Tóth Éva bölcsődevezető 
    Kovács Gábor települési főépítész 
    Nagy István informatikus 
    Teréki Géza 
    Juhász Anikó 
    Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 
    Szőrös Zoltán 
     
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő 
jelen van. Sebők Márta képviselő igazoltan van távol az ülésről és Cseh Katinka képviselő 
később érkezik a Képviselő-testületi ülésre. A meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Van-e 
kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

2. Településrendezési eszközök 2020. évi módosítása partnerségi 
véleményezésének lezárása  
Bölcsőde végleges helyszínének kijelölése 
 

Basky András  
polgármester 
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3. Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
rendszert és intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   
 

Basky András  
polgármester 

1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A rendelet által elismerő oklevelet adományozhat az 
önkormányzat. A tárgyjutalom összege nettó 20.000 forint. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
elnöke indítványozta az önkormányzati rendeletének módosítását a tekintetben, hogy az 
elismerő oklevéllel járó tárgyjutalom összegét nettó 20.000 Ft-ról bruttó 50.000 Ft-ra módosítsa 
a Képviselő-testület. A folyamatban lévő elismerések esetén alkalmazható az összeg. Van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Javaslom a díszpolgár cím adományozás megvizsgálását.  

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a következő Önkormányzati Bizottság ülésen 
megtárgyaljuk és ha a bizottság tesz javaslatot akkor módosításra kerül a rendelet. Van-e kérdés 
észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-
tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (X.21.) önkormányzati 

rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 11. § (4) bekezdésében a „nettó 20.000.-Ft” szövegrész helyébe 
a „bruttó 50.000.- Ft” szöveg lép.  

 
 

2. §  
 

 
(1) A Rendelet 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

 
„(5) A 11. § (4) bekezdésben meghatározott bruttó 50.000.- Ft összegű juttatást a 2020-
ban megítélt, de még át nem adott elismerésekre is alkalmazni kell. 
 

3. §  
 
 

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

 
 

 
Basky András        dr. Balogh László  
 polgármester              jegyző  

    
 
     

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 21. 9 óra 00 perc 
 

         
dr. Balogh László  

                                                                                                       jegyző 
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Cseh Katinka 08.07 órakor megérkezett a Díszterembe. 
A Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
 
 
Basky András polgármester: Javaslom, hogy a 3. napirendet tárgyaljuk meg.  
 
2. napirendi pont:  
Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert és 
intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évek óta van Lajosmizsén. 
Alba Perzekútor Kft. szerződés feltételei jövő évtől megváltoznak. Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető asszony új segélyhívó rendszert működtető szolgáltatót talált, aki kedvezőbb 
feltételeket tud biztosítani. 30-as hívószámról tud szolgáltatást biztosítani, ezért előfordulhat az 
hogy bizonyos helyeken csak a régi szolgáltató tud teljesíteni. Javaslom azt a módosítást SOS 
Központ Kft.-vel szerződést kötés megvalósuljon és a döntés meghozatalával megkapja 
felhatalmazást az intézményvezető, hogy mind a két céggel tárgyaljon és a legoptimálisabb cég 
kerüljön kiválasztásra. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

169/2020. (X.21.) ÖH. 
Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert és 
intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   

 
Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SOS 
Központ Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtó és intézményi segélyhívó rendszer 
szolgáltatás bevezetését Lajosmizse Városban támogatja, egyúttal felhatalmazza 
Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Egészségház) vezetőjét, hogy valamennyi szükséges intézkedést 
megtegyen, a szükséges szerződéseket megkösse.    

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 21. 
 

3. napirendi pont:  
Településrendezési eszközök 2020. évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása  
Bölcsőde végleges helyszínének kijelölése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Több, mint egy éve keressük az új bölcsőde helyszínét. Az 
önkormányzatnak nincs olyan intézménye, amelyet át lehetne alakítani bölcsődévé. Szigorú 
előírások vannak a bölcsődei épület kialakításánál, hogy azok az önkormányzat ingatlanai nem 
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felelnek meg. A bölcsőde épület kialakítására alkalmas területeket kerestünk, figyelembe véve 
a későbbi bővítés lehetőségét. Három helyszín merült fel. Az 1. lehetőség a foci pálya és a 
csatorna közti terület bölcsőde építésére alkalmas terület lehet, de plusz fejlesztési igényeket 
jelent ez a helyszín, ezért célszerű másik területet választani.  A 2. lehetőség a Bánk bán utcai 
terület, ahol út kialakítása megoldott, de útjavítás szükséges lesz. Biztosítva vannak a 
közművek. Ez egy jó helyszínek bizonyul. A bölcsőde közintézmény, és a terület közelében 
egy kocsma található. A bölcsőde átadásakor a kocsma már nem üzemelhet. Tárgyalások 
zajlanak a tulajdonossal az ingatlan megvásárlás vonatkozásában. Döntés szükséges arról, hogy 
a 841/6 hrsz-ú megvalósítási helyszínt a 473 hrsz-ú, Radnóti téri helyszínre módosítja. A 3. 
helyszín a Radnóti tér, ami a HÉSZ besorolása szerint közpark beépítésre nem szánt terület. 
Engedélyeztetni kell azt, hogy a közparkból beépítésre szánt terület legyen. A Bánk bán utcai 
terület beépítésre szánt terület, strandfürdő besorolás alatt van. A fürdőépítése nem lenne 
gazdaságos. Lakossági fórum került összehívásra a Radnóti térrel kapcsolatban. A helyi építés 
szabályzat módosítását csak lakossági vélemény kérésével, illetve közmeghallgatást kell 
kihirdetésével lehetséges. A közmeghallgatáson a lakosság részéről többen is megjelentek és 
észrevételezték, hogy a Radnóti téri játszótér megépítése a lakosság és vállalkozások útján 
valósult meg és most is játszótérnek kellene működnie ott. Nem támogatja a lakosság, hogy a 
Radnóti téren épüljön meg az új bölcsőde. Felmerült a lakosság részéről, hogy támogatják az 
Bánk bán utcai ingatlan megvásárlását. Továbbiakban megvizsgálásra került a Bánk bán utca 
terület, mint ideális bölcsőde helyszín. A 2. lakossági fórum meghirdetésre került és egy 
érdeklődő jelent meg. A kocsma tulajdonosa elfogadja a bölcsőde helyszínét, saját 
szempontjából szeretné folytatni a tevékenységét. A lakosság anyagi áldozatot is kíván hozni a 
bölcsőde megépülése szempontjából, azért hogy a park megmaradhasson. A Radnóti téri 
játszótér régi ígéret, hogy több fejlesztés, sportolási lehetőség valósuljon meg. Az ideális 
bölcsőde helyszín a Bánk bán utca. A Képviselő-testületnek a döntést most kell meghoznia. A 
múltkori Képviselő-testületi ülésen átcsoportosításra került a költségvetés rendeletében az 
ingatlan értékének pénzösszege. Itt a Kodály Zoltán utcának a forrása került átcsoportosításra 
a bölcsőde vásárlásra. Technikai jellegű átcsoportosítás volt, mert az engedélyezéseknek, HÉSZ 
módosításnak, a tervezésnek, a közbeszerzésnek, beruházásnak el kell kezdődnie mihamarabb. 
A megvalósítási határidő 2023. II. fele. A bölcsődére szükség van. Egyre többen vennék 
igénybe a bölcsődei szolgáltatást és ez a mi felelősségünk. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt 
nincs elegendő forrás. A Kodály Zoltán utca aszfaltozása régóta megvalósításra vár, de nagy 
forrást kell hozzá biztosítani. Jelen pillanatban az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre 
elengedő forrás. Amennyiben a lakosság támogatja a bölcsőde megépítését, akkor ez a forrás 
visszakerül a Kodály Zoltán utca sorára. Talán TOP-os pályázatból megvalósítható lehet az 
aszfaltozás. A partnerségi véleményezések lezajlottak és most ezt kell elfogadni a Képviselő-
testületnek. A bölcsőde helyszínét ma el kell dönteni. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Tóth- Orlov Bettinának átadom a szót. 

Tóth- Orlov Bettina képviselő: Két megjegyzést szeretnék tenni ehhez a napirendi ponthoz. 
Az elsők között voltam, akik támogatták és kitalálták azt, hogy a Radnóti téren épüljön meg az 
új bölcsőde. Ennek a helyszínnek számos előnye van. Évtizedek óta kihasználatlan terület, 
végre egy rendezett új bölcsőde állhatna ott és mellette lenne hely még egy korszerű 
játszótérnek. Itt a munkálatok sokkal hamarabb elkezdődhetnének, mivel nem kell épületet 
vásárolni, elbontani, terepet rendezni, így sokkal hamarabb elkészülhetne az új bölcsőde. A 
helyszín környékén több fiatal gyermekes, gyermeket váró vagy tervező család él és örülnének 
az új bölcsőde közelségének. A lakosság most hallhatta először, hogy támogatást is kaphatnánk 
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a kocsma megvásárlásához. Én viszont nem látok biztosítékot arra, hogy az elkülönített pénz, 
amiből most megvásárlásra kerül, és ha utána megkapjuk a támogatást ez valójában visszakerül 
a Kodály Zoltán utcára. Az tény, hogy sajnos jelenleg nincs annyi pénzünk, hogy új aszfalt 
kerüljön oda. De így csak fogy a pénzünk, amit elkülönítettünk erre és egyre távolabb kerülünk 
attól, hogy végre új aszfalt kerülhessen oda. Sajnos én nem tudom támogatni az alapján, hogy 
itt épüljön meg az új bölcsőde.  

Basky András polgármester: Nem készülhet el hamarabb a bölcsőde, mert ugyanazt az eljárás 
rendet kell végigvinni. Fiatalok mindenhol laknak. Ha el kell vinni a gyereket Lajosmizsén 
belül a bölcsődébe az nem távolság. Kecskeméten fél órákat kell utazni, hogy a gyermek 
eljusson a bölcsődébe, óvodába, iskolába. Visszakerül a forrás, ez Képviselő-testületi döntés 
kérdése. Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Magam részéről az eseményeket követően és az 
információk ismeretében mindenképen a Bánk bán utcát fogom támogatni. A zöld város 
projektnél a tó környéke rendezésre kerül és ott egy impozáns épület épülne fel. A lakossági 
fórumon egyetlen érdeklődő jelent meg a Bánk bán utcával kapcsolatban, aki a bérlő volt. Neki 
egyéni érdeke fűződik ahhoz, hogy folytathassa tovább a tevékenységét. Olyan hatalmas 
tiltakozás nem volt ezzel kapcsolatban. A Bánk bán utca adottságai, infrastruktúra kiépítése, a 
város ezen részének a fejlesztése egészében bele is illene a város központi koncepcióba. Időben 
semmi féle többletidőt nem igényel. A Kodály Zoltán utcával kapcsolatos költségek sajnos 
tényleg igaz, hogy ott olyan különbségek vannak, hogy ott jelenleg pályázat hiányában nem 
tudnánk saját forrást biztosítani, de ez viszont ne akadályozza meg az új bölcsőde építését.  

Basky András polgármester: Van-e még hozzászólás? Lukács Józsefnének átadom a szót. 

Lukács Józsefné képviselő: Egyszer már a testületi ülésen mindannyian elfogadtuk a Radnóti 
teret, akkor a legjobbnak véltük. Elvetjük. Porbáljuk meg. De, vegyük figyelembe a Mizsei utca 
megközelítése az új bölcsődének csak egy aszfaltcsík van és nem biztosítja a gyalogos és 
kerékpáros közlekedést. Feltétlen vegyük bele a zöld városba a járda és kerékpár sáv 
elkészüljön, mert a tóparti sétány nem elegendő ahhoz, hogy ott a gyereket eljuttassuk a 
bölcsődébe, nyílván nem mindenki tud autóval közlekedni. A Mizsei utca 5-ös út felöli részen 
rendkívül módon túlterhel orvosi rendelő, iskola, az új parkolási rend miatt. Elég veszélyes rész 
még akkor is, ha a 30-as táblákat 5 méterenként kirakjuk.  

Basky András polgármester: A zöld város egy szakaszán a gyalogos járda kiépül. A 
fejlesztések további fejlesztéseket generál. Megváltoztattuk a helyszint, de először ezt a 
helyszint választottuk meg. Annak idején, ha Képviselő-testület meghozza azt a döntést, hogy 
a bölcsőde helyszíne a Bánk bán utca legyen és hozzátesszük a 12 millió forintot önkormányzati 
forrásból akkor nem itt tartanánk. Mindig csak tologatjuk, halasztjuk a döntéseket. A kéréseket, 
kérelmeket meg kell oldani. Bölcsődére jönnek az igények. Néhány éve történt egy 
aláírásgyűjtés, ahol 30-40-en írták alá, hogy szükség van bölcsődére. Pályázat benyújtásra 
került. A település egészét kell látni, fejlesztéseknek kell történnie. A Radnóti tér tekintetében 
évek óta van egy nyomás. Elértük, hogy kulturáltabb, rendszeresen kezeljük a területet. Ha 
múltkor a Képviselő-testületi ülés felvállalja azt a döntést, hogy az ingatlan megvásárolja, akkor 
most nem ülnék itt. Bizonyos döntéseket csak a Képviselő-testület tudja meghozni, ne variáljuk 
túl. Kevés a pénzünk, de ha hosszú távú cél kerül kitűzésre, akkor bele kell tenni a forrásokat a 
fejlesztésekbe. Kérem, hogy gondoljuk át, megértem, ha valaki nem tudja támogatni 
maximálisan elfogadom. Nem biztos, hogy mindig egyformán gondolkodunk. A döntéseknél 
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az a legjobb ha egyhangú vélemények alakulnak ki, a Képviselő-testület teljes egészében 
támogatja az ügyet. A Képviselő-testületnek hosszú távon kell gondolkodni. Lakossági ígéret 
van a támogatásra és most kell dönteni a helyszínről. A Radnóti tér egy közpark, majdnem 
olyan mintha a központi parkban épülne meg a bölcsőde. De elfogadtam a döntést, mert nem 
volt más lehetőség. A lakosság véleményét is meg kell hallgatni. Mindenki érveit 
meghallgatom. Az unokáink fogják megmondani, hogy a döntést jó volt vagy sem. A Bánk bán 
utcát javaslom a bölcsőde új helyszínének. Fekete Zsoltnak átadom a szót. 

Fekete Zsolt alpolgármester: A helyszín bejárás idején a sportpálya mögötti részt támogattam. 
Probléma volt a kocsma közelsége és ezért meg kell vásárolni az ingatlant. Ismerve a pénzügyi 
helyzetet nem láttunk erre esélyt. Így elvetésre került a helyszín és a Radnóti tér került előtérbe, 
amelyet támogattam. A zöldfelületből nem szívesen vennék el. A Béke játszótér mellett lakom 
és nem szívesen látnám, ha oda épülne valami. Lakossági fórum után kiderült, hogy támogatói 
segítség van az ingatlan megvásárlására. Központban van. A városnak régi adóssága, hogy az 
a rész rendeződjön. Én a Bánk bán utcát javaslom az új bölcsőde helyszíneként. 

Basky András polgármester: Bagó Istvánnak átadom a szót. 

Bagó István képviselő: Mindkét helyszint eltudnám fogadni, viszont fura ez a támogató 
fellépés. Továbbiakban ez bármilyen pletykára okot adhat. Én ezt el fogom utasítani. Most 
hozunk egy döntést és később is megtörténhet. Nemmel fogok szavazni. Egyébként mind a két 
helyszínt el tudom fogadni. A bölcsődének meg kell épülnie, nekem más problémám van ezzel. 

Basky András polgármester: Amik lakossági vagy vállalkozási támogatásból valósultak meg 
Lajosmizsén és kivennénk a rendszerből nagy bajba kerülnénk. Ha a lakosságnak van egy ilyen 
szándéka és az optimális megoldás felé tereli a Képviselő-testületet. Én nem érzem azt, amit te 
mondtál. Mindenben van hiba. Elfogadom a véleményedet, de azt nem, hogy a Képviselő-
testület nem fogadhat el támogatást. Van-e még hozzászólás? Dr. Adonyi Lajosnak átadom a 
szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Reagálni szeretnék Bagó István véleményére. Pont az 
ellenkezője van baj Lajosmizsén. Rengeteg a kritikus, akinek van véleménye, és amikor hozzá 
kellene tenni egy kis dolgot, akkor valahogy eltűnik. Kritizálni rengetegen tudnak mindent. Az 
önkormányzat ne féljen a pletykától. Ha így állunk neki a dolgoknak, ez nem jó irányba vezet. 

Basky András polgármester: Van-e még hozzászólás? Van-e módosító javaslat a határozat-
tervezethez? Amennyiben nincs a határozat-tervezetet szavaztatom.  

1.1.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a bölcsőde 
Radnóti tér 473 és 474 hrsz-okra telepítésére vonatkozó módosítást elveti; 

1.2.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a 0267/4 
hrsz-on lévő benzinkútra vonatkozó módosítást folytatja; 

1.3.150/2020. (IX.29.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete és az ott feltüntetett indokolás 
szerint nem fogadja el, a bölcsőde 708/10 és 708/4 hrsz-okra telepítésére vonatkozó 
módosítást folytatja. 

Aki elfogadja a határozat tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 9 igen 2 nem szavazattal –tartózkodás nem volt (Bagó István és Tóth-Orlov Bettina 
képviselő nemmel szavazott)  - az alábbi határozatot fogadta el: 
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170/2020. (X.21.) ÖH. 
Településrendezési eszközök 2020 évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása 
 

1. A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
KR.) 42. § (1) bekezdése alapján a város Településrendezési Terve  
1.1.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 

beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a bölcsőde 
Radnóti tér 473 és 474 hrsz-okra telepítésére vonatkozó módosítást elveti; 

1.2.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a 0267/4 
hrsz-on lévő benzinkútra vonatkozó módosítást folytatja; 

1.3.150/2020. (IX.29.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete és az ott feltüntetett indokolás 
szerint nem fogadja el, a bölcsőde 708/10 és 708/4 hrsz-okra telepítésére vonatkozó 
módosítást folytatja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a KR. 42. § (1) bekezdés szerint az 1. pont 
szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével, valamint a (2) bekezdés szerinti 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére. 
 

Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal –tartózkodás nem volt (Bagó 
István és Tóth-Orlov Bettina képviselő nemmel szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el: 

171/2020. (X.21.) ÖH. 
Döntés a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat módosításáról 
(Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése) 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtott, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című 
támogatási kérelem vonatkozásában a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozatában 
kijelölt 473 helyrajzi számú megvalósítási helyszínt a Lajosmizse, 708/10 helyrajzi 
számú megvalósítási helyszínre. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a megvalósítási helyszín változásával kapcsolatos összes szükséges 
intézkedéseket megtegye a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 

 
Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 08.46 órakor 
bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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


