
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/9506-10/2021. 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 18-én 
 

megtartott közmeghallgatással egybekötött 
Képviselő-testületi ülésről 

 
 
 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 

153/2021. (XI.18.) ÖH.  A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 2021. évi 
tevékenységéről 

 
  



2 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 18-án, 
l7.01 órai kezdettel, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sápi Tibor, Belusz 
László, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Bagó István, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov Bettina és 
Cseh Katinka képviselők. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. 
Igazoltan távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella képviselő 2 fő. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselő-testületi ülésünkön 
megjelenteket, mely közmeghallgatással egybekötött. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert 10 fő jelen van. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella képviselő 
igazoltan vannak távol az ülésről. A közmeghallgatás élő közvetítésként a Facebookon elérhető. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:   
 
             

Napirendi pontok 
             
 

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről, 
fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési helyzetéről és a 
2022. évi elképzelésekről. 
Előadó: Basky András polgármester 
 

2.  Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 

1. napirendi pont:  
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2022. évi elképzelésekről   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
2021. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2022. 
évi elképzelésekről szóló tájékoztatót.  
Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját az Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
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153/2021. (XI.18.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2021. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. november 18.  

 
 
2. napirendi pont:  
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
 
Basky András polgármester: Várjuk a lakosság észrevételeit.  
 
Hordós Antalné: Először is szeretném megköszönni polgármester segítségét, amit mindig 
kérek azt teljesítni. A Baross utcát képviselem. Fekvőrendőrről beszélnék. Innentől a felelősség 
az önöké. Nyári Zsolt rendőrnek szóltam, hogy rakjon fel kamerát, mert 100 km/h sebességgel 
közlekednek az autók. A sarki kocsmánál ki van helyezve a 30-as sebességkorlátozó tábla. A 
Baross utcában van 3 ember- nevet nem mondok- öt macskámat temettem el miattuk. 
Bementem a rendőrségre és megmondtam, ha valamelyik elüti a macskámat vasfejszével 
vágom szét a kocsiját. A Bajcsy úton a temető sarkán gödrök vannak, ami balesetveszélyes. 
Sóderrel be kell tölteni. A Tarnai utcát mikor újítják fel? Gondolják át a fekvőrendőr 
kihelyezését. Dr. Balogh László jegyzőnek köszönetet mondok a jogi segítségekért. Az 
önkormányzati dolgozók soron kívül segítenek nekem.  
 
Basky András polgármester: Bárkinek igyekszünk segíteni. Fekvőrendőr kihelyezését nem 
támogatom. A szabálytalan közlekedő a sebességkorlátozó táblát sem veszi figyelembe, 
továbbra is gyorsan fog hajtani. Kevés eredményt lehet elérni. A fekvőrendőrt nagyon 
indokolva, kevés helyre tudom támogatni. Amennyiben a lakosság összefog és szükségük van 
a fekvőrendőr kihelyezésére és megfinanszírozzák, abban az esetben támogatom.  
 
Hordós Antalné: Van megoldás. A javaslat az, hogy tegyenek fel kamerát. Javasoltam Nyári 
Zsolt rendőrnek. Azt válaszolta, hogy nem érdekli, mert a pénz nem nekik folyik be, hanem 
Budapestnek.  
 
Czigány Csaba: Jó estét kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök! Irénkének teljesen igazat 
adok, mert én is annak a környéknek a lakója vagyok. Hozzáteszem, hogy ezek a helyi 
„schumacherek” versenypályának nézik Lajosmizse aszfaltjait. Borzasztómódon 
elszaporodtak. Fél idős, gyermek kimenni az utakra, mert vadállat módjára közlekednek, pedig 
jogosítványuk van. Szeretném megkérni az illetékeseket, hogy tegyenek érdemleges lépést. A 
Berénybenei útra vezető részen közel 100-zal mennek az autók. Láttunk már keresztet az út 
mellett. Tudható, hogy nem helyi emberek versenyeznek az utakon. 
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Basky András polgármester: Egyetértek a gyorshajtás témakörével.  
 
Czigány Csaba: Nekem is van jogosítványom, én sem ütöttem még el senkit sem. Nem is 
büntettek meg gyorshajtásért, de sokszor a hajam szála égnek áll, hogy ezt Lajosmizsén meg 
lehet engedni.  
 
Basky András polgármester: A rendőrséggel kapcsolatban vagyunk. Többször történt, hogy 
beérkezett az önkormányzathoz kérelem ezzel kapcsolatban, hogy egyes utakon fokozottan 
ellenőrizze a forgalmat. Ha lehetőség van utcákra is kihelyezésre kerül a traffipax. Annyi 
fekvőrendőrt nem tudunk kitenni, hogy ezek az emberek lassabban menjenek.  
 
Czigány Csaba: Tételesen meg lehetne büntetni. Jogosítvány sokba kerül.  
 
Basky András polgármester: Melyik utcáról van szó? 
 
Czigány Csaba: Batthyány utca, Rákóczi utca, Tarnai utca Bajcsy utca, az a rész teljes 
mértékben.  
 
Basky András polgármester: Ez érvényes a Kossuth Lajos utcára, Juhász Gyula utcára. A 
lakosság 90%-a tisztességgel közlekedik. Én is kaptam már visszajelzést, mert gyorsabban 
mentem, mint kellett volna. Ezeknek az embereknek a kiszűrése nagyon nehéz. A rendőrség 
felé jelezzük.  
 
Szabó Zoltán: Jó estét kívánok! Szintén közlekedéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A 
gyorshajtást megerősítem. A feleségemet két héttel ezelőtt a Bem utcán majdnem elütötte egy 
autó, három kisgyermek ült mögötte. Ezzel kezdeni kellene valamit, ha nem fekvőrendőr, akkor 
bármilyen forgalom lassító megoldás jó lehet. Az útszűkítés megoldás lehet. Sokan 
száguldoznak. Más típusú közlekedési problémát mondanék. A főút állapota Lajosmizsén 
katasztrofális. Van-e lehetőség arra, hogy a közútkezelők újítsanak rajta? Pénzbe kerül, de az 
tényleg kritikus állapotban van. Nagyon kevés a gyalogátkelőhelyek száma, kevés a zebra. A 
lámpák megvilágítása, felfestése is hagy némi kívánni valót maga után. Itt lehetne aszfalt 
felfestését, okos zebrát, külön megvilágítást, autóknak külön figyelemfeketést alkalmazni. A 
parkolás Lajosmizsén olyan amilyen. Ha végig megyünk a főúton összevissza állnak az autók. 
Ezt lehetne-e valahogy szabályozni? Különösen a nagy forgalmú boltoknál van a probléma. 
Mindenki úgy áll meg, ahogy akar. Elkészült egy társasház és a zöldterületen összevissza állnak 
az autók. Ezzel valamit kezdeni kell.  
 
Basky András polgármester: A parkolással kapcsolatos problémakör abból adódik, hogy 
2000 autóval több van Lajosmizsén. Ezzel nem tudunk mit tenni. A parkolási probléma, ami 
Lajosmizsén van az nem probléma. Tegnap voltam Budapesten, na az probléma. Nehezen lehet 
találni parkolóhelyet. Lajosmizsén a bolttól 50 méterrel arrébb is meg lehet állni. Az nem lehet 
kifogás, hogy Lajosmizsén nem lehet parkolni, mert a bolt előtt már áll valaki.  
 
Szabó Zoltán: Nem azt vitatom, hogy hol akar megállni, de tegye már szabályosan.  
 
Basky András polgármester: Így van. Ez ugyanaz a kategória, mint a gyorshajtás. Azok az 
emberek, akik nem kellően szabálykövetők, azok beállnak. Bejáráson voltunk a zöld város 
projekt kapcsán a kerékpárútra beállt egy autó, mikor kijött a boltból szóvá tettem neki, hogy 
nem jó helyen állt meg. Elmondta, hogy itt nincs kitáblázva semmi sem, hogy hogyan kellene 
beállni. Ki van helyezve, párhuzamosan lehet megállni. De ő nem tudott, a végén csak sikerült 
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neki. Amikor elkészült a parkoló és közzé tettük negatív vélemények lettek. Régen 14 parkoló 
volt, most 12 parkolóhely van. Nem számottevő a parkolók csökkenése. Kulturáltabban lehet 
közlekedni a posta és a többi bolt előtt. Az ellen nem tudunk mit tenni, hogy közút fenntartó 
nem engedélyezi a kitolatást. A közút a halszálkás megoldást nem támogatja, csak a 
párhuzamos parkolást engedélyezni. A Művelődési Ház előtt is párhuzamos parkolásra van 
lehetőség. A Hunor-Coop bolt udvarán lehetőséget ad majd a vásárlók részére a parkolás. Nem 
fogunk tudni a belvárosban több parkolóhelyet építeni, mert nincsen hely. Ahhoz meg kellene 
szüntetni valamit a parkoló kialakításához. A mellékutcákban van lehetőség parkolásra. Javítani 
fogja a helyzetet a katolikus templom előtti részen lehetőség lesz parkolni. Ha elkészül az új 
sportcsarnok, előtte új parkoló helyek kerülnek kialakításra. Hozzáállás kérdése. Jelezzük a 
gyorshajtást a rendőrségnek.  
 
Lorny Sándor: Tisztelt Polgármester Úr! Szemétszállításhoz szeretnék szólni. Kaptam levelet 
a 120 literes kukáról, de én nem fogom átvenni. Így többe fog kerülni a díj, így is kérnek 4 
alkalommal 1030 forintot. Egyáltalán nem fogom átvenni. 
 
Basky András polgármester: A 120 literes kukát ingyen adják és ingyen viszik el. A sárgazsák 
helyett a sárgafedelű kukába kell tenni a szelektív hulladékot. Minden második héten 
elszállítják a szelektív hulladékot. Horváth Sándor kollégám jelezte, hogy Facebookon is 
érkeztek kérdések. Kérem, olvassa fel őket. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: Észrevettel érkezett a település közlekedéssel 
kapcsolatban. Virágh Sándor írta, hogy a városnak saját traffipaxot kell beszereznie, egy hónap 
alatt megtérülne az ára. Másik hozzászólás: sebesség túllépésnél az is probléma, hogy 15 km/h 
türelem a bírságnál. Ez azt jelenti, hogy 50 km/h helyett 65 km/h van büntetés. A város 
belterületén 45 km/h kellene, még ekkor is 55 km/h lehetne közlekedni, nincs büntetés.  
 
Basky András polgármester: A jegyző azt mondja, hogy traffipaxot az önkormányzat nem 
működhetett, mert nem önkormányzati hatáskörbe tartozik. Nem tudom van-e olyan szabály, 
hogy 20 km-ként lehetne csökkenteni a sebességet. Ha 50 km-es korlátozás van a belterületen, 
akkor a következő korlátozás 30 km/h lenne. Nincs ilyen tábla, nem tudom hol hallotta. A 
gyorshajtókat kellene kiszúrni és megbüntetni őket.  
 
Silek László: A Covid járvánnyal kapcsolatban elég szomorú adatot hallottunk, hogy 42 %-os 
lajosmizsei lakosság beoltottsága. A Jászlajosmizse című honlapon olvastam egy másik adatot, 
ami ez év tavaszi adat, szerepel rajta az összes magyarországi település elhalálozott száma. 
Akkor Lajosmizsén 35 fő volt. Közel két éve tart ez a járvány. Ennél a két adatnál megállhatunk. 
Lajosmizséről nem tudunk semmit, a beoltottak számát, a fertőzöttek számát, a kórházba 
kerültek számát, a mai napig elhunytak számát. A járvánnyal kapcsolatban nem tudunk ilyen 
adatokat. Pedig ilyen adatokra szükség van és nyilvánosságra kell hozni. Ezzel a 42%-os 
beoltottságot lehetne fokozni. Ösztönözheti a lakosságot.  
A zöld város projekttel lenne pár észrevételem, kérdésem. Én nem akarom a folyamatban lévő 
építkezéseket górcső alá venni. Azt tapasztalom, hogy a sárga kerékpárút szakasz szinte 100%-
ban elkészült. Hiányolom a kerékpárút két végénél a kerékpárút vége közlekedési táblát vagy 
fölfesteni sárga jelzéssel, hogy hol folytatódik a kerékpárút.  
 
Basky András polgármester: A táblák megvannak rendelve. Hamarosan kihelyezésre 
kerülnek. 
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Silek László: A rendőrség előtti forgalmi lámpát a közelmúltban előzetes bejelentés nélkül 
megváltoztatták. Bizonyos időszakban vált a lámpa, hiába nyomja meg az ember a gombot. 
Előfordult olyan is, hogy nem közlekedik gyalogos a zebrán még is átvált a lámpa és az autók 
várnak, holott simán közlekedhetnének. Célszerű lenne az automata rendszeren állítani. 
Elkészültek az új buszmegállók. A buszmegállók mintha fordítva lennének építve. Valóban így 
kell lennie? Fakivágással kapcsolatban polgármester mutatott képeket a kivágott fákról ami 
indokolttá tette az intézkedést, de a tarvágást nem! A 15 fából maximum 2 lehetett beteg, a 
többi egészséges volt. A favágások este és éjjel történtek, hogy azt ne lássa senki sem. Reggelre 
minden el volt takarítva. A tujákkal kapcsolatban találtam volna más megoldást is. A játszóteret 
körbesáncolják, majd beültetik különböző bokrokkal, cserjékkel, aminek nehéz lesz a 
gondozása. Miért nem lehet a közel másfél milliárdos projektből kiszakítani 10-20 millió 
forintot, amiből normális kerítést lehetne megvalósítani. A tó mögött van egy lankás rész, ahol 
ki lehetett volna alakítani a gyerekek részére szánkózási lehetőséget. Sok kis gyerek örülne 
ennek.  
 
Basky András polgármester: Coviddal kapcsolatos kérdés az e-mailek között is van. A 
városnak sincs erről információja. Ezek központi kommunikációs kérdéskörök. Nincs 
kommunikációs lehetőségünk és információnk sincs. Egyetértek veled, hogy bizonyos 
esetekben jó lenne, ha több információnk lenne. Nekem nincs információm a közlekedési 
lámpák módosításáról. a Közút feladata a lámpák üzemelétetése. A lámpáknak forgalom 
csillapító hatása van. Megkérdezzük a közutat, hogy mikor állították át és milyen indokkal. A 
buszmegállók így lettek tervezve. Tervezés tekintetében a kollégák válaszát várom! 
 
Kovács Gábor főépítész: Ha fordítva állna buszváró pavilon, akkor az ülő utasoktól kitakarná 
az érkező buszt. 
 
Basky András polgármester: Azok a fák, amik kivágásra kerültek előzetesen kertésztervező 
is megvizsgálta őket. Meglepően sok fa volt rossz állapotban. A projekt megvalósítása miatt 
szükséges volt a fák kivágása. A fakivágások azért történek éjjel, hogy a nappal az 5-ös főutat 
ne kelljen lezárni, ezáltal a közlekedés akadályozva lett volna a lakosság részére. A játszótér 
körbekerítésére több megoldás van. Zöldebb megoldást választottunk, mintha kerítés lett volna. 
A tó mögötti területen eddig is lecsúsztak a gyerekek szánkóval. Sok helyen fel lett töltve a 
terület.  
 
Szőrös Andrásné: Mezőgazdasággal kapcsolatban lenne egy javaslatom. Lajosmizse a 
szamóca fővárosa. Lassan már mindenki Magyarországon lajosmizsei szamócát árul. Van-e 
lehetőség védjegy oltalomra? Ez az Önkormányzat hatáskörébe tartozik?  
 
Basky András polgármester: Tavaly évben a veszélyhelyzet idején Melis Eszterék 
foglalkoztak ezzel. Utána járunk a témának. Mindenképpen szükség van a helyi termelőkre. 
 
Sápi Zsomborné: Többször jeleztem már, hogy a templom mögötti utca nagy kátyús, gödrös, 
rossz állapotban van az út melletti terület. Rossz képet mutat a központi részen. Több autó tudna 
itt parkolni, ha fel lenne töltve az út menti rész. A Ceglédi út buszmegálló után lévő parkolás 
nem volt szabályos, beültették most zöld növényekkel, cserjékkel. Minden sporteseményre 
buszok érkeznek a sportcsarnokhoz. Megállási lehetősége nincs, ha a templom mögötti rész 
rendbe lenne rakva, akkor a busz is tudna parkolni. A sarki ingatlan előtt van egy rossz állapotú 
villanyoszlop, nehezítik a közlekedést. A régi villanyoszlopok életveszélyesek, rossz állapotban 
van. 
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Basky András polgármester: A templom mögött terület már fel volt töltve, utánanézünk az 
ügynek. Amennyiben az új sportcsarnok elkészül biztosítva a parkolási lehetőség buszok és 
autók részére. A villanyoszlopok állapotát jeleztük már a Démásznak, amit nem talált 
veszélyesnek. Egyetértek a villanyoszlopok rossz állapotával. Újra jelezni fogjuk a 
szolgáltatónak.  
 
Mákné Dobos Erzsébet: A futópályával kapcsolatban volt már aláírásgyűjtés is. Lehet 
pályázni a futópályára. Van-e erre terv? 10-16 éves gyerekeknek szükség van olyan helyre ahol 
deszkázhatnak, rollerezhetnek. Ez a pályázat valós? 
 
Basky András polgármester: Igen, valós pályázat. 50% önerőt kell hozzátenni az 
önkormányzatnak. A zöld város tervezésénél szerepelt a futópálya, de költségek miatt ki kellett 
venni a tervekből. A zöld város II. projektben tervezzük a futópályát. Bagó István képviselő 
jelezte a pályázati lehetőséget és kérte az előterjesztés kidolgozását testületi ülésre.  
 
Mákné Dobos Erzsébet: Az iskolások is a tó körül sportolnak. Ki lett volna használva a 
futópálya. A városház mögötti út egyirányúsírása fölösleges volt. A lakosságnak fölösleges 
kerülőt okoz, de megszokás kérdése.  
 
Basky András polgármester: Igen, tudom, de balesetveszélyes az útszakasz.   
 
Mákné Dobos Erzsébet: A fekvőrendőrt nem pártolom. Gyakorló autósként olyat csattan az 
autóm a legkisebb sebességnél is. 
 
Basky András polgármester: Bartók Béla utcán elkezdtük a fekvőrendőr kihelyezését és a 
lakosság tiltakozott ez ellen. Be kell tartani a sebességet.  
 
Czigány Csaba: A gyorshatással kapcsolatban ezek a megoldások nem hatásosak. Sok az 
idegen Lajosmizsén, hogy ezekkel helyi szinten a lakosok nem tudnak mit kezdeni. Ha merünk 
nekik szólni szinte kést rántanak és megfélemlítenek bennünket. Itt kellene változtatni ezen az 
elszabadult helyzeten. Ott ahol mi lakunk ez rendszeresen így történik. Irénke erre élő példa 
volt és azért csatlakoztam hozzá, hogy bizonyítsam, hogy ez sajnos így van. Inkább magunkra 
csukjuk az ajtót és nem hallunk nem látunk semmit, de közben helyi szinten reggeltől estig 
zajlik ez a folyamat. Komoly határozott fellépés kell, mert akár baleset is történhet.  
 
Basky András polgármester: Rendőrséggel felvesszük a kapcsolatot.  
 
Rácz Józsefné: 4 éve lakok a Bartók Béla utcán. Tavasszal odaköltözünk és ősszel kaptunk 
egy levelet, hogy a Bartók Béla utcán a hársfákat kivágják és rendbe teszik az utcát. Örültünk 
neki, mert ott a járda járhatatlan. 4 darab fát kivágtak. Gyönyörű szép nagy fák, de a gyökerük 
felnyomja a járda betonját, nehéz rajta közlekedni és veszélyes rajta közlekedni. Sokan járnak 
arra babakocsival, kénytelenek az út mellett közlekedni. 10 éve Érden történt egy baleset, mely 
során elütött egy autó egy iker babakocsit toló anyukát. Az ikerbabák meghaltak. A sofőr azzal 
védekezett, hogy a lemenő nap fénye az utca végében elvakította. A Bartók Béla utcán is 
hasonló a helyzet. Meglehet nézni. Kinek a feladata az utcán lévő fák karbantartása?  
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat elkezdte kiszedni a veszélyes fákat, de az 
egyik tulajdonos nem engedte kivágatni a fákat. A tulajdonos ingatlan előtt lévő közterületet 
neki kell rendbe tartani, gondoznia, fákat kivágnia.   
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Rácz Józsefné: Mióta ott lakunk egyszer nem volt felsöpörve a járda, évek óta gyűlik az avar. 
Meg kell nézni mi van arra. 
 
Basky András polgármester: Voltam arra. 1-2 ház problémás arra. Megnézzük az út állapotát. 
 
Rácz Józsefné: A gyorshajtás ezen az utcán is fenn áll. Mit lehet velük tenni? 
 
Basky András polgármester: A Bartók Béla utca körülbelül 1 km hosszú. A fekvőrendőr sem 
hoz megoldást. 
 
Rácz Józsefné: Közterületen a Kossuth Lajos utcán a Stop táblákat a fák ágai kitakarják.  
 
Basky András polgármester: Ha valaki elültet egy fát és eltakarja a táblát, azt neki észre kell 
venni. Ha nem oldja meg az önkormányzat segít ebben. Konkrét utcaneveket kérek és 
intézkedni fogunk ez ügyben. 
 
Rácz Józsefné: A Tarnai utca sarkán és a Szent Lajos utca sarkán megcsonkolták a fákat. 
Valakit ki kell jelölni, hogy az összes utcát végigjárva rendbe tegye a közlekedési táblák 
környékét.  
 
Basky András polgármester: Nem csak az a probléma, hogy eltakarja a fa a táblákat, hanem 
a kilátást is. Ilyen helyzetben intézkedni szoktunk. A lakosság feladata a háza előtti terület 
rendberakása, gondozása.  
 
Rácz Józsefné: A Felsőlajos felé vezető kerékpárúton is a fák gyökerei felnyomták az aszfaltot. 
Felújítás során a fák által felnyomott területeket, úgymond legyalulták, a fa gyökereit elvágták, 
kiszedték és újra aszfaltozták. Ilyen megoldás lehetséges-e? 
 
Basky András polgármester: Minden megoldás jó. 
 
Lukács Józsefné képviselő: Akkor ki fog pusztulni a fa, ha elvágják a gyökereit. Elveszíti a 
stabilitását.  
 
Basky András polgármester: Megnézzük, hogyan tudjuk kezelni a helyzetet. E-mailen is 
érkeztek kérdések. Covid helyzettel kapcsolatban nem tudunk tájékoztatást adni. Kérdezték, 
hogy hány kiskorú nem magyar állampolgárt írattak be az óvodába. Összesen 5 fő gyermeket 
írattak be. Az illegális szemétlerakások esetében hányszor tettek intézkedéseket és milyen 
szankciók történtek?  Az illegális szemétlerakással kapcsolatos ügyek nem önkormányzati 
hatáskörbe tartozik, hanem a Kormányhivatalhoz. Ha érkezik hozzánk ilyen bejelentés, 
áttesszük a Kormányhivatalnak és nincs információnk milyen intézkedés történik a 
továbbiakban. A DTKH által kiosztásra kerül majd a sárga fedelű kukák. 1 lakcím 1 sárga kukát 
kap. Több szelektív hulladék esetében átlátszó zsákba kell tenni azt. Kérdezték, hogy miért 
nincs több parkoló? Nem is lesz több. Számos helyen alakítottunk ki parkolási lehetőséget, 
például az óvoda előtt, Szabadságtéren, Hunor-Coop előtt. 
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy megváltozott munkaképességű emberek számára 
munkát biztosít egy vállalkozás. A Matthiász utcai ingatlan lesz a munkahelye, összesen 37 
munkavállalónak biztosítanak majd munkát. Papíripari tevékenységet folytatnak majd. A 
szükséges felújítások, átalakítások hamarosan elkészülnek. 4 órában foglalkoztatják őket, és 
ezen felül továbbra is megkapják az egyéb juttatásokat is.  
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Mészáros László: Mi lett a kispiaccal? 
 
Basky András polgármester: Átkerült a kispiac keddi és szombati napokra. Helye a nagypiac 
csarnoka. A központi parkban a kispiac nem nagyon illett bele. Találni kell neki helyet. 
 
Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását, javaslatát. Igyekszünk megvalósítani azokat 
lehetőségeink szerint.  
Amennyiben nincs már több kérdés, észrevétel, bejelentés, köszönöm szépen mindenkinek, 
hogy elfogadta a meghívást, az ülést ezennel berekesztem 19.10 órakor. 
 
 
 

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


