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Önkormányzata 

     LMKOH/219-10/2022. 
 

Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2022. június 30. 
 

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: 

 

- 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 

117/2022. (VI.30.)  Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 

  



Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2022. június 30-án, 08.15 órakor a Lajosmizse Városháza 

Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 

 

Jelen vannak: Basky András polgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sebők Márta, Belusz 

László, Sápi Tibor, Tóth-Orlov Bettina, Bagó István és Lukács Józsefné képviselők. 

Bejelentéssel távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Cseh 

Katinka képviselők 4 fő. 

A Képviselő-testület létszáma összesen 8 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska jegyző 

       
Egyéb meghívottak:    dr. Tóth Andrea irodavezető 

    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 

    Dodonka Csaba pályázati referens 

    Sípos Ágnes óvodavezető 

    Óber Roland Művelődési Ház igazgató 

    Kollárné Mengyi Ágnes IGSZ munkatársa 

 

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 8 képviselő jelen van. Bejelentéssel távol 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Cseh Katinka képviselők.  Van-

e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 

meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 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 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Basky András 

polgármester  

 

2. Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról  Basky András 

polgármester 

 

  



1. napirendi pont:  

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

rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Ismertette a kiosztós Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 

6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  

Van-e kérdés észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Lukács Józsefnének átadom szót. 

 

Lukács Józsefné képviselő: A Bánk bán utca és a nyomda út részletesen hogyan alakul? 

 

Basky András polgármester: Bánk bán utca nettó 17.999.999 Ft, a 0606. hrsz. út esetében 

nettó 22.493.864 Ft.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Ezen az úton két vállalkozás található és nekik csinálunk egy 22 

milliós utat. Lajosmizsén rengeteg olyan utca és lakóközösség van, ahol ettől sokkal 

fontososabb dolgok volnának. Sok helyen a vízelvezető árok hiánya tapasztalható. Ez a pénz 

sokkal jobb helyen lenne, ha bővebb lakossági réteget érintene. Nem javaslom ezt a beruházást 

oda tenni.  

 

Basky András polgármester: Korábban Csuthi Béla megjelent a testületi ülésen és megígérte, 

hogy a tervezésre a forrást biztosítja és ha lesz forrásunk akkor megoldjuk. Akkor kellett volna 

azt mondani, hogy nem. 

 

Lukács Józsefné képviselő: Nincs arányban a 1,2 milliós tervezés a 22 milliós beruházás. Aki 

meg bírta venni a telephelyet, létesített egy üzemet, ehhez járuljon hozzá.  

 

Basky András polgármester: Fontos, hogy a helyi vállalkozások itt legyenek, Igazad van, 

hogy van más is. Sorrendbe kell tenni és meg kell azokat is oldani.  Ha korábban kértünk, hogy 

a terveztetésre adják át a pénzt most nekünk kötelességünk, hogy tegyük hozzá a pénzt. Átadom 

a szót Tóth-Orlov Bettinának! 

 

Tóth-Orlov Bettina képviselő: Egyetértek Lukács Józsefnével, amit annyival kiegészíteném, 

hogy vállalkozások sok utcában találhatóak - lehet, hogy nem ilyen nagy, mint a Mizsepack 

Kft.- de a 10-20 kisvállalkozás is ugyanúgy adót fizet. Ehhez kötni, azt hogy melyik utat 

csináljuk, meg én nem érzem ezt sem jogosnak, mert tényleg sok út rossz állapotban van. 

Aránytalanul sok pénznek tartom ezt. Amikor a kérelem beérkezett hozzánk személy szerint 

nem tudtam milyen összeg lesz, de most látjuk. Nagyon sok pénznek érzem ezt. 

 

Basky András polgármester: Én is sok pénznek érzem. Ez a cég Lajosmizsén több iparűzési 

adót már befizetett. Nem tudunk mindenkinek visszaadni iparűzési adót, de figyelembe szoktuk 

venni olyan dolgokat, ami a helyi vállalkozások segíti. 

 

Belusz László képviselő: Ha egyszer megígértünk valamit, akkor most miért kell visszakozni. 

 

Lukács Józsefné képviselő: Azt ígértük meg, hogy terveztessük meg és majd ha lesz forrásunk 

akkor megcsináljuk. 

 



Belusz László képviselő: Most van forrásunk és most elindítjuk.  

 

Sebők Márta képviselő: Forrásunk most kevésbé van ebben a helyzetben. Polgármester Úr 

lesz-e valamilyen pályázat, amivel ezt megvalósító? 

 

Basky András polgármester: Nem, mert a kormánynak kevés a forrása.  

 

Sebők Márta képviselő: Mikor lesz legközelebb BM-es pályázat? Minden évben írnak ki.  

 

Basky András polgármester: A BM-es pályázatok belterületi utak felújítására lehet fordítani.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Most olyanok vagyunk, mint a haszontalan kisgyerek, aki kap 

1000 forintot és hamar gyorsan költsük el. Nem ígértünk neki prioritást és azt, hogy ebben az 

évben elkészül. Úgy emlékszem, hogy terveztessék meg, legyen kész a terv és amikor pénzünk 

lesz rá akkor megcsináljuk. 

 

Belusz László képviselő: Jövőre jobb lesz 28 millió forintot fizetni érte, mert olcsóbb nem 

lesz? 

 

Lukács Józsefné képviselő: Azt sem tudjuk, hogy jövőre lesz-e pénzünk. Nyílván nem lesz 

olcsóbb. A költségvetésben vannak fontosabb pontok, amiket ebből a pénzből lehetne 

megvalósítani. Át kell gondolni még egyszer.  

 

Basky András polgármester: Továbbra nem tartom helyesnek, hogy korábban kértük, hogy 

terveztesse meg az utat és most nem csináljuk meg az utat. Ha most nem csináltassuk meg, 

akkor ebből soha nem lesz semmi sem, mert az árak emelkedni fognak. Amihez van egyezség 

azokat általában elindítjuk. Azt az elvet vallom, ha valaki le tesz valamit az asztalra, azt 

szívesebben támogatom. Például a Jókai utcánál is volt egy összefogás.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Ott sok családot érintő dolog volt. 

 

Bagó István képviselő: A Kodály Zoltán utca is évek óta készül. Pályázati lehetőségből fog 

megvalósulni. Erre is megvannak a tervek. Lehet, hogy 3 év múlva pályázati úton meg lehet 

valósítani az útépítést. Valóban meg lett ígérve, hogy meg lesz csinálva, de nem lett megígérve, 

hogy idén vagy jövőre lesz megcsinálva. Szerintem nem volt ilyen határidő. Ők bevállalták a 

terv elkészítését, de nem lett nekik megígérve, hogy ez mikor lesz megcsinálva. Szerintem is 

vannak ennél fontosabb dolgok, mint a Kodály Zoltán utca is elkészült. Lehet, hogy nem az 

idén vagy jövőre pályázati lehetőség útján meg lehet valósítani.  

 

Basky András polgármester: Megértettem, hogy a részetekről nem támogatható. Jegyző 

Úrhoz az a kérésem, hogy a rendelet-tervezet egybe kezeli az 5. pontban a két utat, amit szét 

kellene szedni.  

 

dr. Balogh László jegyző: Nem lehet. Konkrét számokat nem tudjuk megmondani a 

mellékletben. Csak a rendelet-tervezet teljes átdolgozása után lehet dönteni egy későbbi ülésen. 

 

Basky András polgármester: Információként jelzem, hogy a májusi adóbevételek 90 millió 

forinttal több adó érkezett.  

 



Lukács Józsefné képviselő: Ha ezt most nem visszük át, említetted, hogy októberben várható 

54 millió forint iparűzési adó. Toljuk át októberig.  

 

Belusz László képviselő: Addigra minden drágább lesz.  

 

Basky András polgármester: Több, mint 80 millió forint van a költségvetésben. Ha ezt most 

nem építjük meg akkor máskor sem fogjuk. Ha most nem csináljuk meg, akkor új közbeszerzést 

kell kiírni.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Számolta-e valaki, hogy mennyivel lesz több az önkormányzatnak 

a villanyszámla? 

 

dr. Balogh László jegyző: Most számoljuk.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Javaslom, hogy bontsuk szét az utakat. A Bánk bán utcának a 

bölcsőde miatt meg kell valósulni.  

 

Basky András polgármester: Az ezüst jodid maradhat? 

 

Lukács Józsefné képviselő: Vegyük ki az ezüst jodidot. Nem én kapom az ezüst jodidot, 

hanem a lakosság.  

 

Basky András polgármester: Nem kell visszavonni. Azok a vállalkozások, akik befizetnek 

évente 30 milliós iparűzési adót, ők is a város költségvetését gazdagítják. 

 

Belusz László képviselő: Nem értem, ha elindítottunk egy közbeszerzést és szét kell szedni és 

újra el kell indítani a közbeszerzést, ami pénzbe kerül. Ezek a milliók nem számítanak?  

 

Sebők Márta képviselő: Erről nem volt szó, hogy az idén kell megvalósítani. Valóban 

kötelezettséget vállaltunk, ha a forrás rendelkezésre áll, akkor megcsináljuk. Nem látom ezt a 

pénzt a költségvetésben.  

 

Belusz László képviselő: Polgármester most mondta, hogy 80 millió iparűzési adó áll 

rendelkezésre.  

 

Sebők Márta képviselő: Pályázati pénzből gondoltam megvalósítani.  

 

Belusz László képviselő: Melyik cégre haragszotok?  

 

Tóth-Orlov Bettina képviselő: Ezt most nagyon kár ilyen irányba elvinni.  

 

Belusz László képviselő: Szerintem pont erről szól a történtet.  

 

Tóth-Orlov Bettina képviselő: Nem azt jelenti, hogy kire haragszunk. Azért vagyunk itt 

ennyien, hogy legyen véleményünk. Nekünk ez a véleményünk.  

 

Basky András polgármester: A vállalkozásbarát önkormányzatot levehetjük a palettáról.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Ezen múlik?  

 



Basky András polgármester: Ezen is.  

 

Lukács Józsefné képviselő: Kellően támogatjuk a vállalkozásokat, tiszteletben tartjuk a 

munkásságukat.  

 

Sebők Márta képviselő: A közbeszerzésnél mennyi időt kértünk a megvalósításra? 

 

Basky András polgármester: 3 hónap. 

 

Sebők Márta képviselő: Ez nem feltételes közbeszerzés?  

 

Basky András polgármester: De. Szüntetet rendelek el. 

 

Szünet kezdete 08.42 óra. 

Szünet vége 08.46.  

 

Fekete Zsolt alpolgármester: Hasonlóan a Jókai utcához támogatnák az út megvalósítását. A 

felét adják össze a többit az önkormányzat adja.  

 

Szilágyi Ödön irodavezető: A Jókai utcához ne hasonlítsuk, mert az nem útépítés volt.   

 

Fekete Zsolt alpolgármester: Ilyen feltétellel mehet az útépítés.   

 

Basky András polgármester: Utána járunk az ügynek. Aki elfogadja, hogy a napirendi pontot 

levegyük az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal és 3 ellenszavazattal –, tartózkodás nem volt – levételre került a napirendi pont.  

2. napirendi pont:  

Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról  

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: A VP pályázathoz 192.278.- forintot szükséges hozzá tenni.  

 

dr. Balogh László jegyző: A határozat-tervezetet 2.) ponttal kell kiegészíteni: „2.) Lajosmizse 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetés módosításra készítse elő a határozat 1.) pontjában foglalt átvezetését.” 

Basky András polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 

nincs, aki elfogadja az elhangzott kiegészítéssel a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

117/2022. (VI.30.) ÖH. 

Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. július 26. napján a 

„Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra” tárgyú 

97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 



„1.) d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 315.587.080.- forint. 

A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: 2.346.069.- forint.” 

„1.) e.) Az igényelt támogatás összege: 299.807.722.- forint.” 

„2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 

költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 18.125.427.- forintot saját 

forrásból biztosítja.” 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetés módosításra készítse elő a határozat 1.) pontjában foglalt átvezetését.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Basky András polgármester: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 08.52 

órakor bezárom.  

 

 

 

Kmf. 

 

           Basky András  sk.                          dr. Balogh László sk. 

                 polgármester                 jegyző  

 


