
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

     LMKOH/219-1/2022. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2022. január 13. 

 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (...) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2022. (I.13.)  Polgármester illetményének megállapítása 

2/2022. (I.13.)  Polgármester költségtérítésének megállapítása 

3/2022. (I.13.)  Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása 

4/2022. (I.13.) Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető 
települések” című pályázati kiírásra 

5/2022. (I.13.)  2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési tervek meghatározása 

6/2022. (I.13.) Településrendezési eszközök 2021 évben indult módosítása (3 db 
napelempark) partnerségi véleményezésének lezárása 

7/2022. (I.13.)  Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra  
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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2022. január 13-án, 12.35 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sebők Márta, Belusz László, Sápi Tibor, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Bagó 
István, Tóth-Orlov Bettina, Cseh Katinka és Lukács Józsefné képviselők. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Óber Roland Művelődési Ház igazgató 
    Kovács Gábor főépítész 
    Sinka Tibor 
    Horváth Péter Petőfi Népe újságíró 
    
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt képviselő-
testületi ülésünkön. Boldog újévet kívánok mindenkinek! 2022. január 24-én 17 órakor a 
Művelődési Ház dísztermében Hűvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi estje lesz, várunk mindenkit 
sok szeretettel. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. A 
meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, mert az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati 
kiírásáról döntenénk. Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított meghívót, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 
 Napirend Előterjesztő 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 

2. Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, költségtérítése, szabadság 
ütemezése 

Basky András 
polgármester és 
dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester 

3. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető 
települések” pályázati felhívásra  

Basky András 
polgármester 

4. Településrendezési eszközök 2021. évben indult módosítása (3 db 
napelempark) partnerségi véleményezésének lezárása 

Basky András 
polgármester 
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5. Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
Basky András 
polgármester 

6. Interpelláció  
 

1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A döntés megszületett arról, hogy a Faragó Környezetvédelmi 
és Szolgáltató Kft. fogja továbbra is szállítani a szennyvizet Lajosmizsén. A Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága őt jelölte ki a tevékenység elvégzésére. Az ideiglenes 
begyűjtési ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartama: 
2022. január 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2022. 
december 31. napjáig. Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság. 
Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 

  



4 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (...) önkormányzati 
rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjában, 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a feladat 
ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2022. 
december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
      
 
 
      Basky András  dr. Balogh László  
    polgármester            jegyző 
 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022……………. 

 dr. Balogh László  
          jegyző 
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2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, költségtérítése, szabadság ütemezése 
Előadó: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
 
Basky András polgármester: Az előterjesztés I. részére dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításából 
adódóan szükségessé vált Lajosmizse Város Polgármestere illetményének és költségtérítésének 
módosítása. Láthatjuk az előterjesztésben, hogy az illetmény igazodik a település népesség 
számához. A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000 forint. 
Lajosmizse lakosságszám aránya 75%-a illeti meg a polgármestert. Összesen bruttó 975.000.- 
Ft-ot jelent. A polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Összesen 146.250.- Ft. Ennek megfelelően kell 
módosítani a polgármester illetményét, és költségtérítését. Az I. határozat-tervezet 
polgármester illetményének megállapításáról szól, ami 2022. január 1-től 975.000.- Ft. 
Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja  a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt (Basky András polgármester 
nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el: 

1/2022. (I.13.) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
polgármester illetményét 2022. január 1-től 975.000.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13.  

 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A II. határozat-tervezet Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester költségtérítését 2022. 
január 1-től 146.250.- Ft-ban állapítja meg.  
Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja  a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt (Basky András polgármester 
nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el: 
2/2022. (I.13.) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
polgármester költségtérítését 2022. január 1-től 146.250.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13.  
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az év elején meg kell határozni ez évi 
szabadságomat, amit megterveztem az előző évekhez hasonlóan. Vannak fix időpontok, de az 
élet sokszor felülírja a tervezett szabadságot. A változásokról mindig értesítettem a Képviselő-
testületet. Alapszabadság 25 nap, vezetői szabadság 14 nap, tavaly évről 6 nap maradt, összesen 
45 napot terveztem be az idei évbe. Van-e kérdés, észrevétel a III. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja  a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt (Basky András polgármester nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
3/2022. (I.13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 

                                Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Polgármestere 2022. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete 
szerint jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13. 

 
3. napirendi pont:  
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” 
pályázati felhívásra  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megjelentek a 2021-2027-es időszak pályázati kiírásoknak egy 
része. TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” pályázat is megjelent. 
Előzetesen felmérésre kerültek a legfontosabb feladatok. A fejlesztési elképzelések bekerülnek 
a megye fejlesztési tervbe és várhatóan ezek a projektek zökkenőmentesen tudnak előre haladni. 
Az előző ciklusban azok a pályázatok, amik egyeztetve voltak mind támogatásra kerültek és 
megvalósultak. A pályázatot január 14-ig kell beadni. A projekt részletes bemutatására 
megkérem Kovács Gábor és Horváth Sándor kollégáimat, hogy ismertesse a Képviselő-
testületnek. A projekt összköltségvetése 845 millió forint. Ebből az összegből a zöld város 
tovább fejlesztése történne meg. Például Iskola-tó környezetében futópálya, skate park, pumpa 
pálya és öntözőrendszer építése. Kodály Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv 
megvalósítása. Központi parkban sétányok kiépítése. Meglévő játszóterek játékelemekkel 
bővítése, valamint a Radnóti téren és a Béke téren lévő játszótér játékelemekkel felszerelése. 
Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. Négy részre lehet felosztani a 
pályázatokat 1. Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. 2. Kodály Zoltán utca 
építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása. 3. Meglévő kerékpárút felújítása és 
kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetés problémának megoldása. 4. az összes többi. 
Átadom a szót Kovács Gábornak! 

Kovács Gábor főépítész: Köszöntöm a testület tagjait, érdeklődőket! 
A polgármester szavait kiegészítve térképen megmutatom a várható fejlesztéseket. Kodály 
Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása, ami a Kodály közig tart majd a 
felújítás. Része a pályázatnak a kerékpárút belterületi szakasz burkolat felújítása. Meglévő 
játszóterek játékelemekkel bővítése, valamint a Radnóti téren és a Béke téren lévő játszótér 
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játékelemekkel felszerelése. A zöld város projekt folytatása az „Élhető települések” pályázat 
tematikája. Az előző projektben nem készült el a Szabadság téren a sétányok kiépítése. A fő út 
melletti közterületek rendezése a legfőbb kitűzése ennek a pályázatnak. A költségeket és az 
igényeket figyelembe véve úgy becsüljük, hogy a beavatkozások elsősorban a Dózsa György 
út központi szakaszán, jellemzően a Tarnai utca és Bajza utcák között; illetve a Lehel és 
Kazinczy utcák között, valamint az azokhoz kapcsolódó mellékutcák belső szakaszain lennének 
a fejlesztések. Ennek részeként jellemzően a gépjármű közlekedés és parkolás, a gyalogos 
közlekedés, a kerékpáros közlekedés egymást nem zavaró feltételeit kívánjuk megteremteni, 
javítani; ezzel egyidejűleg a keletkező csapadékvíz kezelését megoldani; a zöldfelületek 
mértékét és minőségét növelni. A pályázatot koncepció tervnek lehet nevezni, mivel a tervek 
részletes kidolgozása a pályázat megnyerése után fog megtörténni egyeztetve a Képviselő-
testülettel és a lakossággal. Ami a pályázatban részünkről megfogalmazásra került, hogy a zöld 
felület rendezések készüljenek el. A csapadékvíz elvezetés a mostaninál jobb színvonalon 
történjen meg. A zöld területek letaposásával vagy spontán betonozásokkal kialakult parkoló 
területek vannak. A parkolóhelyek minimális mennyiségben csökkennek. Ahol parkolóhely 
csökkenés lenne, az esetben, az oldalsó mellékutcákban a parkoló férőhelyek száma 
kompenzálva lenne. Ezekről az útszakaszokról lenne szó: Wesselényi utca – Árpád utca - Lehel 
utca közötti szakasznál nagymértékű a spontán burkolásoknak az aránya. Ez részben 
közlekedési anomáliákat okoz, a parkoló autók, kerékpárosok és a gyalogosok folyamatos 
konfliktus van ezeken a helyszíneken. A burkolások miatt a csapadékvíz elvezetés elégtelen, a 
Közúthoz korábban tartózó árkok megszűntek. A leburkolt felületeken a csapadék nem tud 
elszikkadni. Komplex beavatkozásokat igényelnek ezeken a területeken. A zöld felületek 
javítása, frissítése, korrekciója jelentős változást hozhat a lakosság részére. Szabadság téri 
társasházak és park közötti burkolatkorrekció, központi területen parkolók kialakítása, bővítése. 
A bővülés az iskola és óvoda kiszolgálását is hivatott javítani. A társasházak munkaidőn kívüli 
parkolási lehetőségét is bővíti. A mostani koncepcióban és a tavaly évben fölvázolt közlekedési 
koncepcióban egy közlekedési lámpa kiépítése is felmerült, ami a részletes közlekedés tervezés 
függvényében dől el. A parkolóhely bővítés során a közlekedési lámpával egészül ki a főúton 
való átjárást fogja megkönnyíteni. A Művelődési Ház oldalában a többi hasonló mellékutcai 
szakaszokon környezet rendezést tervezünk, parkolóhely kialakítás, optimalizálása, zöld 
felületek rendezése. Az Egészségháznál a parkolási problémákat a jelenlegi parkoló és árok 
rendszer átalakításával próbáljuk kezelni. A zöld város I. ütemében elmaradt az Attila utcai 
közterület rendezés. A Művelődési Háztól a Vörösmarty utcáig szintén lesznek közterület és 
zöldterület rendezés.  

Basky András polgármester: Most koncepció szintjén vannak megállapítva. Amikor a 
tervezés folyamata elindul, akkor tudunk részletes terveket elkészíteni. Egyeztetések 
megtörténnek majd a Képviselő-testülettel és a lakossággal is, mint ahogy a zöld város 
tervezésénél is történt. Bizottsági ülésen tárgyalásra került az előterjesztés. Ha elfogadjuk ezt a 
koncepciót, akkor a holnapi napon beadásra kerül a pályázat. Horváth Sándornak átadom a szót. 

Horváth Sándor pályázati referens: Polgármester felvezette már, hogy egyeztetjük majd 
folyamatosan a terveket a Képviselő-testülettel és a közvetlenül érintett lakosokkal. A projekt 
előkészítése során még december 17-én tartottunk egy fókuszcsoportos interjút, amelyben a 
Képviselő-testületből is voltak tagok. Természetesen az ő véleményük, észrevételük bekerült 
ebbe, ami a főút melletti terület rendezésére irányult. Bizottsági ülésen felmerült a templom 
mögötti utca fejlesztése. Ez bekerül a fejlesztési igény listába, és amikor a projekt tervezése 
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történik, akkor a tervező megvizsgálja, és ha a költségek engedik, akkor igyekszünk 
megvalósítani.  

Basky András polgármester: Az előkészítés során szükséges különböző tanulmányok, 
tervezési költségek, közbeszerzési költségek felvezetésre került a kiosztós anyagban. Az I. 
határozat-tervezet kiegészül 3.) ponttal, mely szerint BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.-vel Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötünk. Van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Fekete Zsoltnak átadom a szót. 

Fekete Zsolt alpolgármester: A kispiaccal kapcsolatban szólnék pár gondolatot. Örülök az 
„Élhető települések” című pályázatnak. Korábban szó volt a Melis ház előtt vagy más 
területeken a kispiac kialakítása. A kézműves árusok szeretnék, ha megvalósulna a városban. 
A GSM üzlethelyiség is lehetőség. Felhívnám a Képviselő-társaim figyelmét a zöld város II. 
tervezésénél a Melis ház előtti terület beépítésére. A központi parkban sok park fog kialakulni. 
Az volna a kérésem, hogy olyan parkokat készítsünk, ami stabil, ne murvás legyen. Inkább 
kevesebb park készüljön el, de az jó minőségű legyen.  

Basky András polgármester: Egyetértek vele. A zöld város projektnél az volt a probléma, 
hogy nagyon sokba került volna a központi parkban minden útnak a megvalósítása és nem fért 
bele a költségekbe. A murvás felület csak átmeneti megoldás. A kispiaccal kapcsolatban 
keressük a megoldást. Megfelelő területet megtalálása szükséges. Annak idején, amikor 
szorgalmaztam, hogy a kispiac maradjon meg és nem lettem volna leszavazva e tekintetben 
kétszer, akkor most már a kispiacnak lenne helye. Ha a Melis ház előtti terület megfelelő, én 
tudom támogatni azt.  

Fekete Zsolt alpolgármester: Át kell beszélni mindenképpen. Ez egy olyan helyszín, ami a 
város központi része. A Vörösmarty utcán parkolók lesznek kialakítva.  

Basky András polgármester: Köszönöm a fölvetést.  

Fekete Zsolt alpolgármester: A csapadékvíz elvezetést át kell gondolni.  

Basky András polgármester: A pályázat lehetőséget ad a csapadékvíz kezelésére. Kovács 
Gábornak átadom a szót. 

Kovács Gábor főépítész: A Szabadság tér melletti parkolók koncepciónálásánál a kispiac 
helyszínének a figyelembevételével történt. A lámpás csomópont kialakításával a régi helyéhez 
közel lehetne kialakítani a kispiacot.  

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Már bizottsági ülésen elmondtam, hogy ez a fejlesztés tartalmazza a 
főút melletti párhuzamos parkolók kialakítását. Hasonlóan becsatlakoznék alpolgármester 
úrhoz, hogy a parkot igényesen aszfaltozzuk le. 

Basky András polgármester: Amennyiben más kérdés nincs akkor a kiosztós I. határozat-
tervezet szavaztatása következik. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztós I. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

4/2022. (I.13.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 
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azonosító számú, „Élhető települések” című pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” című pályázati kiírásra 
bruttó 845.000.000 forint 100 %-os támogatási intenzitású támogatási összegre az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt fejlesztési koncepció megvalósítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére és 
a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13. 
 

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 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

5/2022. (I.13.) ÖH. 
2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési tervek meghatározása 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
mellékletében foglalt fejlesztési célokról a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor dönt.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13. 

 

4. napirendi pont:  
Településrendezési eszközök 2021. évben indult módosítása (3 db napelempark) 
partnerségi véleményezésének lezárása 

Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A vélemények beérkeztek. Bizottsági ülésen tárgyalásra került 
az előterjesztés.  Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja, a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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/2022. (I.13.) ÖH. 
Településrendezési eszközök 2021 évben indult módosítása (3 db napelempark) partnerségi 
véleményezésének lezárása 
 

Határozat 
 
 

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 107/2021. (VIII.12.) 
ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során tudomásul veszi, hogy nem 
érkezett be vélemény, a partnerségi egyeztetést lezárja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a KR. 42. § (1) bekezdés szerint az 1. pont 

szerinti döntés dokumentálására és közzétételére, valamint a (2) bekezdés szerinti végső 
szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére. 
 
 

Határidő: 2022. január 13. 
Felelős: Basky András polgármester 
 
5. napirendi pont:  
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A kiosztó előterjesztés tárgyalása következik. Bizottsági ülésen 
felvetődött, hogy nyújtsuk be a pályázatot. Dodonka Csaba elkészítette az előterjesztést. A 
pályázat benyújtási határideje 2022. február 04. Az önkormányzatoknak lehetőséget ad kisebb 
beruházásokra, fejlesztésekre, 65%-os támogatást nyújt. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 
35 %-a. A projekt összes költsége 39.017.727.- forint, amelyből a megigényelhető támogatás 
összege 25.361.522.- forint, az önerő összege 13.656.205.- forint. A költségvetésben biztosítani 
kell ezt az összeget. Vörösmarty utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti útszakasz 
felújításáról van szó. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

7/2022. (I.13.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra  
           

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása jogcím, 3.4 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítása jogcím, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 
vonatkozásában, a továbbiakban együtt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
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fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírás c) a „Kvtv. 3. melléklet 3.5. 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcél megvalósítására a 6050 
Lajosmizse, 2273 és 2504/3 helyrajzi számú Vörösmarty utca Dózsa György út és 
Kossuth Lajos utca közötti útszakasz felújítása vonatkozásában. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
pályázat vonatkozásában 13.656.205.- forint saját forrást biztosít és kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrást Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében elkülöníti. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a Támogatási 
Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére, a pályázat 
megvalósítására. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. január 13. 
 

6. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Borbély Ellának átadom a szót. 
 
Borbély Ella képviselő: Decemberben beszéltünk a belső utak kereszteződések 
biztonságosabbá tételéről. A Kossuth Lajos utca és a Szent Lajos utca kereszteződésénél elég 
sűrűn történik baleset. Ezek a balesetek általában a nem megengedett sebesség megválasztása 
vagy szabálytalanul közlekedő autók, kerékpárosok miatt történik. Kérem a Képviselő 
társaimat, hogy valamilyen megoldást találjunk ki! Nagyon sok kisgyermek jár kerékpárral, 
nagyon veszélyes főleg a reggeli órákban. Akár fekvőrendőr vagy felhívó tábla, bármilyen 
megoldás jó lehet. Ez az egyik legveszélyesebb kereszteződés a városban. 
 
Basky András polgármester: Pélis Szilveszternek átadom a szót. 

Péli Szilveszter képviselő: Lehetne-e a vízművel beszélni a víztorony melletti kerítés 
állapotáról? Rossz állapotban van az iskola kerítése is. Nem lehetne-e színvonalasabb kerítést 
oda tenni? Elkészült a tó környéke és nem túl szép látvány a kerítés.  

Basky András polgármester: Kis rész tartozik a víztoronyhoz, ráadásul a víztorony az 
önkormányzat tulajdonában van. Az iskola kerítésére is önkormányzati forrást kell rá 
biztosítani. Sápi Tibornak átadom a szót. 

Sápi Tibor képviselő: Új év elkezdődött, újból írjunk a Közútkezelőnek az 5 főúttal 
kapcsolatban. Minden szépül, de ez minősíthetetlen. Ennek adjunk hangot. 

Basky András polgármester: Közúttal évente szoktunk egyeztetni. Ez az út jelenleg nincs 
benne a fejlesztésekben. A kátyúzás nem megoldás, a teljes útfelület felújítása lenne a jó. A 
Közútnak írni fogunk. Sebők Mártának átadom a szót. 
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Sebők Márta képviselő: Sápi Tibor képviselőtől kérdezném, hogy információim szerint a 
külterületi dűlőutakon fakitermelés fog elkezdődni. Ezzel kapcsolatban szeretném 
megkérdezni, hogy kivel történt az egyeztetetés? Milyen ismérvek mentén kerültek kijelölésre 
a dűlőutak? Az alpolgármester is közre szokott működni e tekintetben, most miért nem történt 
meg, illetve megtörtént-e Fekete Zsolt alpolgármesterrel valamiféle egyeztetés? Ha nem akkor 
ez miért maradt el? Milyen ismérvek szerint került kijelölésre ez a dűlőút? Miért pont az? Mi 
lesz a fa sorsa? Nyilván erre is kidolgoztál egy rendszert.  

Basky András polgármester: Bizottsági ülésesen is elhangzott ez a dolog. Sápi Tibor múlt 
csütörtökön volt nálam a dűlőutakkal kapcsolatban. A tényleges munkafolyamat elkezdéséhez 
szükséges az előkészítés és testületi döntés. A testületi ülés után alpolgármesterrel egyeztetni 
fogunk.  

Sápi Tibor képviselő: Nem tudok mit hozzáfűzni. Mozogni kell. Képviselők vagyunk, tenni 
kell, menni a dolog után. Végre megtaláltuk ezt a vállalkozót, aki elvállalja a feladatot. Semmi 
nincs eldöntve. Semmilyen dűlőút nincs kijelölve. Szilágyi Ödönnel egyeztettem. Találtam egy 
dűlőutat, de nem az, amire ti gondoltok. Halottam már, hogy fakitermelés zajlik. Lajosmizsén 
ez így szokott lenni, hogy bolhából csinálunk elefántot. Egyébként a Vörös Csillagtól a 
Kecskeméti határon lévő dűlőút körvonalazódik. Testületi ülés után célszerű átbeszélni a 
dolgot. Nincs két egyforma dűlőút, a gyűjtő utakat kellene először megcsinálni. A vállalkozó 
GPS-es kitűzés nélkül nem végez feladatot. 

Basky András polgármester: Kérem, hogy a testületi ülés után beszéljünk erről! Ennek külön 
napirendnek kell lennie. Bagó Istvánnak átadom a szót. 

Bagó István képviselő: Csatlakozok Sápi Tiborhoz. Szerintem is az 5-ös főút nagyon rossz 
állapotban van. Polgármester Úr a következő ülésre szeretném, ha megtudná, hogy mikor lesz 
komolyabb útjavítás a főúton, akár Kecskemét polgármesterével összefogva. A külterületi négy 
sávos út nagyon rossz állapotban van. Örömmel olvastam, hogy az 52-es utat elkezdik felújítani. 
Taposni kell a malmot, ahogy a Tibi is mondja. Folyamatosan kell írni nekik. Nekem nem 
elegendő az, hogy egy-két lapáttal belelapátolnak a gödrökbe, hanem normális felújítás legyen. 
Kecskemét polgármesterével együtt kellene kérni egy igényt, hogy ez valósuljon meg. Mi a terv 
a négy sávos úttal?  

Basky András polgármester: Írunk levelet a Közútnak. Cseh Katinkának átadom a szót! 

Cseh Katinka képviselő: A Vasút utcáról szeretnék említést tenni. Nagyon örülök, hogy a 
Kodály Zoltán utca lakói új aszfaltos utat fognak kapni az „Élhető Város” program keretein 
belül. Ez az önkormányzatnak könnyebbség volt beilleszteni a pályázatba, mert volt egy kész 
terv. A Vasút utca rehabilitációját is jó volna előkészíteni. Ha lesz rá pályázati lehetőség, akkor 
szintén csak hozzá keljen nyúlni. Kérem, hogy egyeztessünk a vasúttal a Borostyán utca és a 
Bartók Béla utca közötti szakasz a vasút tulajdonában van.  

Basky András polgármester: Az a probléma, hogy ez a terület a vasút területén van. Most 
fogok egyeztetni a vasúttal, megemlítem ezt a témakört is. A vasút nem fog engedni a saját 
területére olyan utak építését, ami engedély köteles út. Bármikor hozzányúlhat ehhez a 
területhez. A vasútfejlesztés lehet érinteni fogja ezeket a területeket. Tóth-Orlov Bettinának 
átadom a szót. 
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Tóth-Orlov Bettina képviselő: Malom köznél eltűnt megint az elsőbbségadást jelző tábla. 
Pótolni szükséges! A Barackvirág utca végén található egy tábla és azt egy sarokkal előrébb 
kell helyezni, mert figyelmen kívül hagyják az autósok. A sportcsarnok beruházás kapcsán 
megelőző munkaként régészeti feltárás lesz. Ez hogyan áll? 

Basky András polgármester: Megtörtént a régészeti és a lőszermentesítés is. A régészeti 
feltárások ezen a területen nem találtak csontokat. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben további interpelláció nincs, akkor az interpellációra adott válaszokat, aki 
elfogadja, jelezze! 

Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 

Sápi Tibor képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 

Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Bagó István képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Cseh Katinka képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Tóth-Orlov Bettina képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 
13.28 órakor bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

 

 

 

 

 


