
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/1/2/2017. 
 
 
 

 
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

2017. január 26. 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1/2017. (I. 26.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat 
végrehajtása 

2/2017.(I.26.)ÖH. Iskola-tó környezetének 2015.évi részletes rendezési 
tervdokumentációjával kapcsolatos döntések meghozatala 

3/2017.(I.26.)ÖH. KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai 
korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 
4/2017. (I. 26.) ÖH.  XXIV. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének 

jóváhagyása 

 
5/2017. (I. 26.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

 

6/2017. (I. 26.) ÖH.  Polgármester illetményének megállapítása 
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7/2017. (I. 26.) ÖH.  Polgármester költségtérítésének megállapítása 

8/2017. (I. 26.) ÖH.  Cafetéria Szabályzat elfogadása és a 2017. évi cafetéria keretösszeg 
meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére 

 
9/2017. (I. 26.) ÖH.  Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 
10/2017.(I.26.)ÖH. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai 

beszámolójának elfogadása 

11/2017.(I.26.)ÖH.  Feladat-ellátási szerződések elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  

12/2017.(I.26.)ÖH.  Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú 
pályázati kiírásra 

 
13/2017.(I.26.)ÖH.  A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti 

ingatlant érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 

 
14/2017.(I.26.)ÖH.  A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói 

beosztására pályázati felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel 
rendelkező bizottság megválasztása tárgyban hozott 154/2016. (XI.24.) 
ÖH. módosítása  

 
15/2017. (I.26.)ÖH  Tűzifa beszerzésére céljellegű támogatás biztosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Képviselő-testület 2017. január 26-án, 13.19 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély 
Ella, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
Bejelentéssel távol: Fekete Zsolt és Péli Szilveszter képviselők (2fő). 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    Őze Angéla irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 

dr. Tóth Andrea irodavezető 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Horváth Sándor pályázati referens 
Dodonka Csaba vezető tanácsos 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató  
Tengölics Judit IGSZ vezető 

      Sinka Tibor Művelődési Ház munkatársa 
  
Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő-
testületi ülésünkön. A múlt héten történt tragikus veronai buszbalesetben elhunyt áldozatokról 
1 perces néma csenddel emlékezzünk meg. Január 23-án Nemzeti Gyásznap volt az 
intézményekben. Köszönöm szépen a megemlékezést, folytatjuk tovább az ülést.  

2017. január 20-án került megrendezésre Lajosmizsén a Művelődési Házban a Megyei 
Közgyűlés. Köszönöm a Művelődési Ház, Óvoda, az IGSZ és a Hivatal munkatársainak a 
közreműködő segítséget. 2017. február 06-án kerül megrendezésre a TÖOSZ szakmai fóruma 
a Lajosmizsei Művelődési Házban, ahol aktuális témákról lesz szó. 2017. február 13-án 16.00 
órai kezdettel szintén a Művelődési Házban lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács- 
Kiskun Megyei Szervezete Gazdaesték előadás sorozata.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Fekete Zsolt, Péli 
Szilveszter képviselők igazoltan vannak távol az ülésről. 11 napirendi pont szerepel a 
meghívóban, javaslatot teszek két napirendi pont felvételére. Az első a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 
szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása tárgyban hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. 
módosítása, a másik a Tűzifa beszerzése a rendkívüli hidegre tekintettel. Van-e valakinek 
esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így 
elfogadja a napirendi pontokat a módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend Előterjesztő 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András  
polgármester 

2. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról  szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Basky András  
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András  
polgármester 

4. Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala  Basky András  
polgármester 

5. A XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
 

Basky András  
polgármester 

6.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Basky András  
polgármester 

7. Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, Cafetéria Szabályzata, szabadság 
ütemezése 
 

Basky András  
polgármester 
dr. Adonyi Lajos  
alpolgármester 

8. I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
II. Feladatellátási szerződések megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint 
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával 
 

Basky András  
polgármester 

9. Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra Basky András  
polgármester 

10. A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
 

Basky András  
polgármester 

11. A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására 
pályázati felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság 
megválasztása tárgyban hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  
 

Basky András  
polgármester 

12. Tűzifa beszerzése a rendkívüli hidegre tekintettel 
 

Basky András  
polgármester 

11. Interpelláció 
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1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Két oka van a rendelet módosításnak. Az egyik a lejárt határidejű 
határozatokról félévente tájékoztatást kell adni, de ezt technikai okok miatt évi egyszer elegendő. A 
költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell 
elszámolni, ahol felmerülnek. Szükséges kiegészíteni az SZMSZ-t a „Kerékpárutak üzemeltetése, 
fenntartása” kormányzati funkcióval. Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet, 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  
1/2017. (….) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

 
2. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdésében a „két” 
szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép. 

 
 

3. §  
 

(1) Ez a rendelet 2017. február 10. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.   

 
 
Basky András        dr. Balogh László 
polgármester         jegyző 
 
A kihirdetés napja: 2017. ……….. 

dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet a 1/2017. (….) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók: 
 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
084031  Civil szervezetek működési támogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről.  ” 
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2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról  szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Tavaly módosítottuk a rendeletet és belekerültek azok a 
módosítások, amelyek most a rendelet módosításával kivételre kerülnek. A helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletben van egy úgynevezett „de minimis” támogatás, amely csekély 
összegű támogatás, elszámolása bonyolult lett az adó törvények alapján. Ez érinti az 1,2 
millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások, valamint a 20 
millió forint adóalapot meg nem haladó háziorvos, védőnő vállalkozók adómentességét. Ez 
most kivételre kerül, mivel túl nagy terhet jelent adminisztrációs szempontból az érintettekre. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet- tervezetet, 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 
2/2017. (...) önkormányzati rendelete 

 a helyi iparűzési adóról szóló 
30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 39/C. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők 
és Vendéglátósok Egyesülete, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-
Kiskun Megyei Agrárkamara, az európai uniós versenyjog értelmében vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011.(III.22.) kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Támogatásokat Vizsgáló Iroda, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. h) és 3.1.g) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági  Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési 

adóról szóló 30/2012.(VIII.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)  
 

1.   2. § (4)-(11) bekezdése  
2.   2/A. §-a  
3.   1 és 2 melléklete.  

 
                                                                2.  § 

 
(1) A Rendelet 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„ (2) E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 2/2017. (...) önkormányzati rendeletmódosítással hatályon 
kívül helyezett rendelkezését a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának 
megállapítása során nem kell alkalmazni.” 
 
                                                               3.  § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon        
hatályát  veszti.             

 
Basky András                             dr. Balogh László  
 polgármester                 jegyző  

    
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. ……... 
                                                                                        
                                                                                           dr. Balogh László 
                                                                                                      jegyző 
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3. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Az utcanevek átnevezése miatt át kell vezetni a módosításokat 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteken. A másik részben 
besorolásra kerültek az óvodai csoportok a védőnőkhöz. Tárgyalta az Önkormányzati 
Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet 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 3/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 

19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. b. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  

  
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.   
 

 
 
  Basky András                                                              dr. Balogh László 
            polgármester                                                                              jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. ……... 
 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyző  
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1. melléklet a 3/2017. (….) önkormányzati rendelethez 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása Lajosmizse Város 
közigazgatási területén helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 

„II. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Lajosmizse Belterület: 
1.1. Bánk bán utca; 
1.2. Ceglédi út páratlan oldala; 
1.3. Damjanich utca páros oldala 2-től 16-ig; 
1.4. Dózsa György út páratlan oldala 129-től végig; 
1.5. Dózsa telep utca páros oldala; 
1.6. Eötvös Lóránd utca; 
1.7. Gárdonyi Géza út; 
1.8. Juhász Gyula út; 
1.9. Katona József utca; 
1.10. Kisfaludy utca; 
1.11. Kossuth Lajos utca páros oldala 110-től végig; 
1.12. Kölcsey Ferenc utca; 
1.13. Május 1 út; 
1.14. Mikszáth Kálmán út; 
1.15. Orgona utca 1-től 2-ig folyamatos (páros és páratlan); 
1.16. Rózsa utca; 
1.17. Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); 
1.18. Ságvári utca; 
1.19. Sport utca; 
1.20. Szent-Györgyi Albert utca; 
1.21. Táncsics Mihály utca; 
1.22. Telepi út páros oldala 0-tól 24-ig; 
1.23. Telepi út páratlan oldala 1-től 19-ig; 
1.24. Vásártér utca; 
1.25. Viola utca. 

 
2. Lajosmizse Külterület: 
2.1. Mizse tanya 201-től 400-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.2. Alsólajos tanya 0-33-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.3. Alsólajos tanya 236-289-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.4. Alsólajos tanya 336-442-ig folyamatos (páros és páratlan)” 
 
 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása Lajosmizse 
Város közigazgatási területén helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „IV. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Lajosmizse Belterület: 
1.1. Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 56-tól végig; 
1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 31-től végig;  
1.3. Bajza utca páratlan oldala végig;  
1.4. Bajza utca páros oldala 20-tól végig; 
1.5. Beneszél utca; 
1.6. Boróka utca; 
1.7. Damjanich utca páros oldala 18-tól 36-ig; 
1.8. Damjanich utca páratlan oldala 29-től végig; 
1.9. Dózsatelep utca páratlan oldala; 
1.10. Fecske utca; 
1.11. Fecske köz; 
1.12. Fülemüle utca; 
1.13. Kálmán Imre köz; 
1.14. Kálmán Imre utca; 
1.15. Kodály Zoltán köz; 
1.16. Kodály Zoltán utca; 
1.17. Kossuth Lajos utca páros oldala 70-től 108-ig; 
1.18. Kossuth Lajos utca páratlan oldala 97-től végig; 
1.19. Liszt Ferenc köz; 
1.20. Liszt Ferenc utca; 
1.21. Nyíri út; 
1.22. Orgona utca 3-tól végig, folyamatos (páros és páratlan); 
1.23. Pacsirta utca; 
1.24. Piroska Sándor utca; 
1.25. Szent Imre tér; 
1.26. Szent Imre utca; 
1.27. Széchenyi utca; 
1.28. Telepi út páratlan oldala 21-től végig; 
1.29. Telepi út páros oldala 26-tól végig; 
1.30. Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.31. Városház tér. 

 
2. Lajosmizse Külterület: 

2.1. Alsóbene tanya; 
2.2.  Bene tanya 000000/4589. hrsz-tól 154. házszámig folyamatos (páros és páratlan).” 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása Lajosmizse 
Város közigazgatási területén helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„VI. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 
 

1. Lajosmizse Belterület: 
1.1. Ady Endre utca; 
1.2. Arany János utca páratlan oldala; 
1.3. Árok utca; 
1.4. Attila utca; 
1.5. Bajza utca páros oldala 2-től 18-ig; 
1.6. Bartók Béla köz; 
1.7. Bartók Béla út; 
1.8. Bercsényi Miklós utca; 
1.9. Berénybenei út páros oldala; 
1.10. Buckói út; 
1.11. Damjanich utca páratlan oldala 1-től 27/B-ig; 
1.12. Dankó Pista utca; 
1.13. Dózsa György út páratlan oldala 107-től 127/I-ig; 
1.14. Mátyás király utca; 
1.15. Prímás utca; 
1.16. Radnóti Miklós tér; 
1.17. Radnóti Miklós utca páratlan oldala; 
1.18. Szabadság tér; 
1.19. Szent Lajos utca; 
1.20. Szív utca; 
1.21. Tavasz utca; 
1.22. Vörösmarty utca. 

 
2. Lajosmizse Külterület: 

2.1. Mizse tanya 401-től végig folyamatos (páros és páratlan); 
2.2. Mizse tanya 005200. hrsz-tól végig folyamatos. 

 
 
 
3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet. „ 
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2. melléklet a 3/2017. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 19/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez  

 
I. számú 

házi gyermekorvosi körzet területi leírása 
Lajosmizse Város közigazgatási területén 

 
1. Lajosmizse Belterület: 

1.1. Ady Endre utca; 
1.2. Arany János utca; 
1.3. Árok utca; 
1.4. Attila utca; 
1.5. Árpád utca; 
1.6. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 40/A-tól 88/0004-ig; 
1.7. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 9-től 47-ig; 
1.8. Bánk bán utca; 
1.9. Bartók Béla köz; 
1.10. Bartók Béla út; 
1.11. Bem utca; 
1.12. Beneszél utca; 
1.13. Bercsényi Miklós utca; 
1.14. Berénybenei út páros oldala; 
1.15. Bibó István utca; 
1.16. Bodza köz; 
1.17. Bodza utca; 
1.18. Boróka utca; 
1.19. Borostyán utca; 
1.20. Buckói út; 
1.21. Ceglédi út; 
1.22. Csalogány utca; 
1.23. Dankó Pista utca páratlan oldala 1-től  27/A-ig; 
1.24. Dankó Pista utca páros oldala 2-től 48-ig; 
1.25. Deák Ferenc utca; 
1.26. Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127/I-ig; 
1.27. Dózsa György út páros oldala 36-tól 102/A-ig; 
1.28. Elkerülő út; 
1.29. Eötvös Lóránd utca; 
1.30. Erkel Ferenc utca; 
1.31. Fecske utca;  
1.32. Fecske köz; 
1.33. Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő – Gábor Áron utca); 
1.34. Gábor Áron utca; 
1.35. Galagonya utca; 
1.36. Gesztenye utca; 
1.37. Gróf Teleki Pál utca; 
1.38. Jász utca; 
1.39. Kálmán Imre köz; 
1.40. Kálmán Imre utca; 
1.41. Katona József utca; 
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1.42. Kisfaludy utca; 
1.43. Kodály Zoltán köz; 
1.44. Kodály Zoltán utca; 
1.45. Kossuth Lajos utca páros oldala 56-tól 108-ig; 
1.46. Kossuth Lajos utca páratlan oldala 83-tól 141-ig; 
1.47. Kökény utca; 
1.48. Kölcsey utca; 
1.49. Lehel utca; 
1.50. Liszt Ferenc köz; 
1.51. Liszt Ferenc utca; 
1.52. Május 1. út; 
1.53. Mathiász utca; 
1.54. Mátyás király utca; 
1.55. Mizsei utca; 
1.56. Móra Ferenc utca; 
1.57. Orgona utca páros oldala 16-tól végig; 
1.58. Orgona utca páratlan oldala 23-tól végig; 
1.59. Pacsirta utca; 
1.60. Petrás köz; 
1.61. Piroska Sándor utca; 
1.62. Prímás utca; 
1.63. Radnóti Miklós tér; 
1.64. Radnóti Miklós utca; 
1.65. Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); 
1.66. Ságvári utca; 
1.67. Sport utca; 
1.68. Szabadság tér; 
1.69. Széchenyi utca; 
1.70. Szent-Györgyi Albert utca; 
1.71. Szent Imre tér; 
1.72. Szent Imre utca; 
1.73. Szent István utca; 
1.74. Szent Lajos utca; 
1.75. Tavasz utca; 
1.76. Táncsics Mihály utca; 
1.77. Temető köz; 
1.78. Városház tér; 
1.79. Vasút utca; 
1.80. Vörösmarty utca 
1.81. Wesselényi utca, 
1.82. Ybl Miklós utca. 

 
2. Lajosmizse Külterület: 
2.1. Bene tanya 000000/4589. hrsz-tól 99. házszámig folyamatos (páros és páratlan); 
2.2.  Bene tanya 115-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.3.  Berénybene tanya 0-tól 441-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.4. Klábertelep tanya; 
2.5. Méntelek tanya; 
2.6. Mizse tanya. 
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3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. házi 
gyermekorvosi körzet.  
 
 

II. számú 
házi gyermekorvosi körzet leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Lajosmizse Belterület: 
1.1. Alkotmány utca; 
1.2. Bajcsy-Zs. utca páros oldala 2-től 40-ig és 88/A-tól végig; 
1.3. Bajcsy-Zs. utca páratlan oldala 1-től 7-ig és 49-től végig; 
1.4. Bajza utca; 
1.5. Barackvirág utca; 
1.6. Barakk telep; 
1.7. Baross tér; 
1.8. Batthyány utca; 
1.9. Berénybenei út páratlan oldala; 
1.10. Bethlen Gábor utca 
1.11. Béke utca; 
1.12. Damjanich utca; 
1.13. Dankó Pista utca páratlan oldala 29-től végig; 
1.14. Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig; 
1.15. Diófa utca; 
1.16. Dózsa György út páratlan oldala 1-től 89-ig és 129-től végig; 
1.17. Dózsa György út páros oldala 2-től 34-ig és 106-tól végig; 
1.18. Dózsatelep utca; 
1.19. Fülemüle utca; 
1.20. Gárdonyi Géza út; 
1.21. Görgey Artúr utca; 
1.22. Gyártelep; 
1.23. Hársfa utca; 
1.24. Hunyadi utca; 
1.25. Illyés Gyula utca; 
1.26. Irinyi utca; 
1.27. Jókai utca; 
1.28. József Attila utca; 
1.29. Juhász Gyula út; 
1.30. Kálvin utca; 
1.31. Kazinczy utca; 
1.32. Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-től 81-ig és 141/E-től végig; 
1.33. Kossuth Lajos utca páros oldala 2-től 54-ig, és 110-től végig; 
1.34. Könyves Kálmán utca; 
1.35. Madách utca; 
1.36. Malom köz; 
1.37. Mikszáth Kálmán út; 
1.38. Németh László utca; 
1.39. Nyíri út; 
1.40. Orgona utca páratlan oldala 1-től 21-ig; 
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1.41. Orgona utca páros oldala 2-től 14-ig; 
1.42. Pázmány Péter utca; 
1.43. Petőfi utca; 
1.44. Rákóczi utca; 
1.45. Rozmaring utca; 
1.46. Rózsa utca; 
1.47. Sipos Mihály utca; 
1.48. Szent Vendel utca; 
1.49. Szív utca; 
1.50. Tarnai utca; 
1.51. Telepi út; 
1.52. Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.53. Vásártér utca; 
1.54. Viola utca; 
1.55. Zrínyi utca; 
1.56. Település szintű lakosok 

 
2. Lajosmizse Külterület: 

2.1. Alsóbene tanya; 
2.2. Alsólajos tanya; 
2.3. Bene tanya 100-tól 114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.4. Bene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 
2.5. Bene tanya 004501-től végig (hrsz. szám folyamatos) 
2.6. Berénybene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 
2.7. Közös tanya folyamatos (páros és páratlan). 

 
3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beíratott gyermekei 

vonatkozásában ellátja a 26/1997. (IX.03.) NM rendeletben foglalt feladatokat. 
 

4. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos I. sz. 
házi gyermekorvosi körzet.”  
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3. melléklet a 3/2017. (….) önkormányzati rendelethez 
 
„3. melléklet a 19/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez  
 

I. számú 
fogorvosi vegyes körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Belterület: 
1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig; 
1.2. Bajza utca; 
1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.4. Berénybenei út; 
1.5. Boróka utca; 
1.6. Damjanich utca; 
1.7. Dankó Pista utca; 
1.8. Dózsa György út páratlan oldal 79-től végig; 
1.9. Dózsa telep utca; 
1.10. Fecske utca; 
1.11. Fecske köz; 
1.12. Galagonya utca; 
1.13. Gárdonyi Géza út; 
1.14. Gyártelep; 
1.15. Juhász Gyula út; 
1.16. Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-től végig; 
1.17. Mikszáth Kálmán utca; 
1.18. Nyíri út; 
1.19. Orgona utca; 
1.20. Piroska Sándor utca; 
1.21. Prímás utca; 
1.22. Rózsa utca; 
1.23. Szent Imre tér; 
1.24. Szent Imre utca; 
1.25. Széchenyi utca; 
1.26. Szív utca; 
1.27. Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig; 
1.28. Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.29. Vásártér utca; 
1.30. Viola utca; 
1.31. Vörösmarty utca. 

 
2. Külterület: 
2.1. Bene tanya (kivéve: 100-114/C-ig) 
2.2. Közös tanya 1- 35/B-ig folyamatos (páros és páratlan) 
 
 
 
 
 
 



20 
 

II. számú 
fogorvosi vegyes körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Belterület: 
1.1. Ady Endre utca; 
1.2. Árok utca; 
1.3. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig; 
1.4. Baross tér; 
1.5. Bartók Béla köz; 
1.6. Bartók Béla út; 
1.7. Batthyány utca; 
1.8. Bem utca páratlan oldal 29-tól végig, és páros oldal 24-tól végig; 
1.9. Beneszél utca; 
1.10. Bercsényi Miklós utca; 
1.11. Bethlen Gábor utca; 
1.12. Bodza köz; 
1.13. Bodza utca; 
1.14. Borostyán utca; 
1.15. Buckói út; 
1.16. Csalogány utca; 
1.17. Deák Ferenc utca; 
1.18. Diófa utca; 
1.19. Dózsa György út páros oldal 66-tól végig; 
1.20. Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; 
1.21. Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő – Gábor Áron utca); 
1.22. Fülemüle utca; 
1.23. Gábor Áron utca; 
1.24. Gesztenye utca; 
1.25. Hársfa utca. 
1.26. Hunyadi utca; 
1.27. Irinyi utca; 
1.28. Kálmán Imre utca; 
1.29. Kálvin utca; 
1.30. Kodály Zoltán köz; 
1.31. Kodály Zoltán utca; 
1.32. Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig; 
1.33. Kökény utca; 
1.34. Könyves Kálmán utca; 
1.35. Lehel utca; 
1.36. Liszt Ferenc köz; 
1.37. Liszt Ferenc utca; 
1.38. Malom köz; 
1.39. Mátyás király utca; 
1.40. Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-től végig, és páros oldal 12-től végig; 
1.41. Pacsirta utca; 
1.42. Pázmány Péter utca; 
1.43. Petrás köz; 
1.44. Rákóczi utca; 
1.45. Szent Lajos utca; 
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1.46. Tarnai utca; 
1.47. Tavasz utca; 
1.48. Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-től végig; 
1.49. Temető köz; 
1.50. Szent Vendel utca; 
1.51. Zrínyi utca; 
1.52. Vasút utca. 

2. Külterület: 
2.1. Bene tanya 100-114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 
2.2. Méntelek tanya; 
2.3. Mizse tanya; 
2.4. Közös tanya 36-59-ig folyamatos (páros és páratlan) 

 
 
 

III. számú 
fogorvosi vegyes körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 

1. Belterület: 
1.1. Arany János utca; 
1.2. Alkotmány utca; 
1.3. Árpád utca; 
1.4. Attila utca; 
1.5. Bánk bán utca; 
1.6. Barackvirág utca; 
1.7. Béke utca; 
1.8. Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig; 
1.9. Bibó István utca; 
1.10. Ceglédi út; 
1.11. Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig; 
1.12. Elkerülő út; 
1.13. Eötvös Lóránd utca; 
1.14. Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig; 
1.15. Görgey Artúr utca; 
1.16. Gróf Teleki Pál utca; 
1.17. Illyés Gyula utca; 
1.18. Jász utca, 
1.19. Jókai utca; 
1.20. József Attila utca; 
1.21. Katona József utca; 
1.22. Kazinczy utca; 
1.23. Kálmán Imre köz; 
1.24. Kisfaludy utca; 
1.25. Kölcsey utca; 
1.26. Madách utca; 
1.27. Május 1. út; 
1.28. Mathiász utca; 
1.29. Mizsei utca; 
1.30. Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig; 
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1.31. Németh László utca; 
1.32. Petőfi utca; 
1.33. Radnóti Miklós utca; 
1.34. Radnóti Miklós tér, 
1.35. Rozmaring utca; 
1.36. Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); 
1.37. Ságvári utca; 
1.38. Sipos Mihály utca; 
1.39. Sport utca; 
1.40. Szabadság tér; 
1.41. Szent István utca; 
1.42. Szentgyörgyi Albert utca; 
1.43. Táncsics Mihály utca; 
1.44. Városház tér; 
1.45. Wesselényi utca; 
1.46. Ybl Miklós utca; 
1.47. Településszintű lakosok. 

 
2. Külterület 
2.1. Alsóbene tanya; 
2.2. Alsólajos tanya; 
2.3. Berénybene tanya; 
2.4. Klábertelep tanya, 
2.5. Közös tanya 60- tól végig folyamatos (páros és páratlan)” 
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4. melléklet a 3/2017. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet a 19/2015.(X.26.) önkormányzati rendelethez  

 
1. számú védőnői körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
 
1. Belterület: 

1.1. Árok utca; 
1.2.  Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 42-től 88-ig, páratlan oldala 7/B-től 47-ig; 
1.3. Bartók Béla köz; 
1.4.  Bartók Béla út; 
1.5.  Berénybenei út páros oldala 
1.6.  Bodza köz; 
1.7.  Bodza utca; 
1.8.  Boróka utca; 
1.9.  Borostyán utca; 
1.10.  Buckói út; 
1.11.  Dankó Pista utca páros oldala 2-től 30-ig és páratlan oldala 1-től 19/A-ig; 
1.12.  Deák Ferenc utca; 
1.13. Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127-ig; 
1.14. Fecske utca; 
1.15. Fecske köz; 
1.16. Galagonya utca; 
1.17. Gesztenye utca; 
1.18. Kálmán Imre köz; 
1.19. Kálmán Imre utca; 
1.20. Kodály Zoltán köz; 
1.21. Kodály Zoltán utca; 
1.22. Kossuth Lajos utca páros oldala 56- tól 110-ig, és páratlan oldala 83-tól 141-

ig; 
1.23. Kökény utca; 
1.24. Liszt Ferenc köz; 
1.25. Liszt Ferenc utca; 
1.26. Pacsirta utca; 
1.27. Petrás köz; 
1.28. Piroska Sándor utca; 
1.29. Prímás utca; 
1.30. Szabadság tér 3-tól 12-ig folyamatos (páros és páratlan); 
1.31. Szent Imre tér; 
1.32. Szent Imre utca;  
1.33. Szent Lajos utca; 
1.34. Széchenyi utca; 
1.35. Temető köz; 
1.36. Vasút utca; 
1.37. Vörösmarty utca; 
1.38. Településszintű lakosok. 

 
2. Külterület: 
2.1. Bene tanya és Berénybene tanya 1-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 
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2.2. Klábertelep; 
2.3.  Méntelek tanya. 

 
3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 
3.1. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Pillangó csoport 
3.2. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Cica csoport 
3.3. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Margaréta csoport 
3.4. Központi Intézmény: Méhecske csoport 
3.5. Központi Intézmény: Napraforgó csoport  
 

 
2. számú védőnői körzet területi leírása 

Lajosmizse Város közigazgatási területén 
1. Belterület: 

1.1.  Alkotmány utca; 
1.2.  Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 79/A-tól végig, páros oldala 116-tól végig; 
1.3.  Barackvirág utca; 
1.4.  Béke utca; 
1.5.  Bajza utca; 
1.6.  Damjanich utca páros oldala 2-től 26-ig, páratlan oldala 1-től 27/B-ig; 
1.7.  Dózsa György út páros oldala 106-tól végig, páratlan oldala 129-től végig; 
1.8.  Dózsa telep utca; 
1.9.  Gárdonyi utca; 
1.10. Görgey Artúr utca; 
1.11. Illyés Gyula utca;  
1.12. Jókai utca páros oldala 2-tól 8-ig és páratlan oldala 1-től 9-ig; 
1.13. József Attila utca; 
1.14. Juhász Gyula utca; 
1.15. Kazinczy utca; 
1.16. Kossuth Lajos utca páros oldala 112-től végig, páratlan oldala 141/A-tól 

végig; 
1.17. Madách utca; 
1.18. Mikszáth Kálmán utca; 
1.19. Mizsei utca páros oldala 2-től 6-ig, páratlan oldala 1-től 5-ig; 
1.20. Németh László utca; 
1.21. Nyíri út; 
1.22. Orgona utca páros oldala 2-től 8-ig, páratlan oldala 1-től 11-ig; 
1.23. Petőfi utca; 
1.24. Rózsa utca; 
1.25. Rozmaring utca; 
1.26. Szív utca páros oldala 20-tól végig, páratlan oldala 33-tól végig; 
1.27. Telepi út; 
1.28. Vásártér utca; 
1.29. Viola utca. 

 
2. Külterület: 
2.1. Alsóbene tanya; 
2.4. Alsólajos tanya. 
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3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 
3.1. Központi Intézmény: Mécses csoport 
3.2. Központi Intézmény: Őzike csoport 
3.3. Központi Intézmény Süni csoport 
3.4. Központi Intézmény Gomba csoport  
 

3. számú védőnői körzet területi leírása 
Lajosmizse Város közigazgatási területén 

1. Belterület: 
1.1.  Árpád utca; 
1.2.  Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 2-től 40/A-ig és 88/A-tól 114/A-ig, páratlan oldala 1-től 

7/A-ig és 49-től 79-ig; 
1.3.  Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.4.  Baross tér; 
1.5.  Batthyány utca; 
1.6.  Bem utca páratlan oldala 11-től végig, páros oldala 20-tól végig; 
1.7.  Berénybenei út páratlan oldala; 
1.8.  Bethlen Gábor utca; 
1.9.  Csalogány utca; 
1.10.  Damjanich utca páros oldala 28-tól végig és páratlan oldala 29-től végig; 
1.11.  Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig és páratlan oldala 29-től végig; 
1.12.  Diófa utca; 
1.13.  Dózsa György út páros oldala 2-től 64-ig; és páratlan oldala 1-től 91-ig; 
1.14.  Felszabadulás utca; (megszüntetés alatt lévő – Gábor Áron utca); 
1.15.  Gábor Áron utca; 
1.16.  Hársfa utca; 
1.17.  Gyártelep; 
1.18.  Hunyadi utca; 
1.19.  Irinyi utca; 
1.20.  Jász utca; 
1.21.  Kálvin utca; 
1.22.  Kossuth Lajos utca páros 2-től 54-ig és páratlan oldala 1-81-ig; 
1.23.  Könyves Kálmán utca; 
1.24.  Lehel utca; 
1.25.  Malom köz; 
1.26.  Móra Ferenc utca; 
1.27.  Orgona utca páros oldala 10-től 14-ig és páratlan oldala 13-tól 21-ig; 
1.28.  Pázmány Péter utca; 
1.29.  Rákóczi utca; 
1.30.  Sipos Mihály utca; 
1.31.  Szent Vendel utca; 
1.32.  Szív utca páros oldala 2-től 18-ig és páratlan oldala 1-től 31-ig; 
1.33.  Tarnai utca; 
1.34.  Tavasz utca; 
1.35.  Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); 
1.36.  Zrínyi utca. 

 
2. Külterület: 
2.1. Közös tanya teljes, folyamatos (páros és páratlan); 
2.2. Bene és Berénybene 444-től folyamatos (páros és páratlan). 
2.3. Bene tanya 004501-től folyamatos (hrsz. szám folyamatos) 

 
3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 
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3.1. Rákóczi utcai Tagintézmény: Nyuszi csoport 
3.2. Rákóczi utcai Tagintézmény: Micimackó csoport 
3.3. Felsőlajosi Tagintézmény: Napocska csoport 
3.4. Felsőlajosi Tagintézmény: Tulipán csoport 
 
 
4. Felsőlajos 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi Felsőlajos Község teljes közigazgatási 
területe. 
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4. számú védőnői körzet területi leírása 
Lajosmizse Város közigazgatási területén 

1. Belterület:  
1.1.  Ady Endre utca 
1.2.  Attila utca; 
1.3.  Arany János utca; 
1.4.  Bánk bán utca; 
1.5.  Bem utca páratlan oldala 1-9-ig és páros oldala 2-18-ig; 
1.6.  Beneszél utca; 
1.7.  Bercsényi utca; 
1.8.  Bibó István utca; 
1.9.  Ceglédi út; 
1.10.  Dankó Pista utca páros oldala 32-től 48/A-ig, és páratlan oldala 21-től 27-ig; 
1.11.  Dózsa György út páros oldala 66-tól 104-ig; 
1.12.  Elkerülő út; 
1.13.  Eötvös Lóránd utca; 
1.14.  Erkel Ferenc utca; 
1.15.  Fülemüle utca 
1.16.  Gróf Teleki Pál utca; 
1.17.  Jókai utca páros oldala 22-től végig, páratlan oldala 31-től végig; 
1.18.  Katona József utca; 
1.19.  Kisfaludy utca; 
1.20.  Kölcsey Ferenc utca; 
1.21.  Mathiász utca; 
1.22.  Május 1. út; 
1.23.  Mátyás király utca; 
1.24.  Mizsei utca páros oldala 8-tól végig és páratlan oldala 7-től végig; 
1.25.  Orgona utca páros oldala 16-tól végig és páratlan oldala 23-tól végig; 
1.26.  Radnóti Miklós utca; 
1.27.  Radnóti Miklós tér; 
1.28.  Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő - Bánk bán utca); 
1.29.  Ságvári utca; 
1.30. Sport utca; 
1.31.  Szabadság tér 13-tól folyamatos (páros és páratlan) és 1-től 2-ig; 
1.32.  Szentgyörgyi Albert utca; 
1.33.  Szent István utca; 
1.34.  Táncsics Mihály utca; 
1.35.  Városház tér; 
1.36.  Wesselényi utca; 
1.37.  Ybl Miklós utca. 

2. Külterület:  
2.1. Mizse tanya 

3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 
3.1. Központi Intézmény: Halacska csoport; 
3.2. Központi Intézmény: Csibe csoport 
3.3. Központi Intézmény: Napocska csoport 
3.4. Központi Intézmény: Katica csoport 
3.5. Központi Intézmény: Csiga-biga csoport.” 
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Basky András polgármester: A határozat-tervezet felhatalmazást ad arra. hogy a feladat-
ellátási szerződéseket módosítsuk és aláírjuk. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

1/2017. (I. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 
 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket 
módosítsa. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
 

 
4. napirendi pont:  
Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A könyvvizsgáló asszonnyal történt egyeztetés alapján azokat 
a beruházásokat, amik szándékunk szerint megvalósításra kerülnek, de miután nem abban a 
formában valósulnak meg, mint ahogy annak idején elkezdtük, ezért célszerű a kivezetése a 
könyvelésből. Kettő kivezetésről van szó, az egyik az Iskola-tó és környékének a rendezésére 
elkészült terv, a másik az EGYSZI energetikai korszerűsítésére elkészült terv. Az Iskola-tó 
kotrása után elkezdtünk gondolkodni, hogyan lehet egy szép kulturált központtá kialakítani. 
Erre vonatkozóan elindultak a tervezések és a Zöld Város keretében benyújtásra kerültek. De 
ez a terv a Zöld Város keretében nem nyújtható be, mert egy komplex és mindenre kiterjedő 
tervet kell elkészíteni, amely minden egyes területet érint és a benyújtott pályázatban szerepel 
is: 

- Iskola-tó környezete 
- Városház tér 
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- Sétáló utca 
- Régi Városháza udvara 
- Attila utca 
- Szabadság tér (Központi Park) 
- Dózsa György út (Széchenyi utcától a Szent Lajos utcáig, valamint a Szent Lajos utcától a 

buszmegállóig terjedő szakasz) 
- Piactér. 

Ha a jelenlegi tervet bevinnénk a Zöld Város pályázat elszámolásába, akkor bonyodalmakat 
okoz és emiatt kivezetésre kerül a rendszerből és az új tervekkel foglalkozunk. A másik indok 
az, ha benne hagyjuk ezt a költséget, akkor ennyivel kevesebb támogatást kapnánk. 
2.200.000,- Ft kifizetésre került, talán nem kellene csökkenteni a várható pályázati támogatást. A 
másik az EGYSZI energetikai korszerűsítésével kapcsolatos. A kazán, fűtési rendszer, 
ablakok, tetőszigetelés kicserélése nem valósult meg támogatottság hiányában. Ebben a 
formában nem lehet megvalósítani a beruházást, előröl, kell kezdeni a számításokat, mivel 
azóta jogszabályilag és a pályázatban is változások történtek. Amik kifizetésre kerültek 
összegek célszerű lenne leírni és ezzel kapcsolatos döntéseket hoznánk meg a két határozattal. 
Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az egyeztetések után elfogadásra javasolták. 
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Átadom a szót Sápi 
Zsombornénak! 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Annak idején, amikor a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
kifizetését, úgy emlékszem vitát kavart közöttünk, hogy miért kell megterveztetni. Irányt adni 
kell a városnak, hogy mik a célok, tervek, de akkor nem volt rá és most sincs rá más keretből 
lehetőség csak pályázati pénzből. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy azért kell ezt a tervezést 
elfogadni és kifizetni, mert ha lesz pályázat, akkor legyen egy kész terv. Az elmúlt időszak azt 
mutatja, ha kiírnak egy pályázatot, akkor legtöbbször van elegendő idő is a terveztetésre. 
Jobban kellett volna mérlegelni, hogy ez a terveztetés kifizetésre kerüljön. Utólag igazolódik 
be, hogy jól döntöttünk vagy sem, de sajnos igaza lett azoknak, akik nem támogatták ezt a 
terveztetést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság akkor nem fogadta el, de a testület elfogadta. Ha 
a testület előtt ilyen jellegű döntések vannak, ez esetben jobban kell mérlegelni és egymás 
véleményét meghallgatni.  
 

Basky András polgármester: Azt gondolom továbbra is, hogy helyes döntés volt a tervek 
elkészítése. Azok az egyeztetések, amelyek a lakossággal és a képviselőkkel, tervezővel 
lefolytatódtak jelenleg a szoros pályázati idővel nem biztos, hogy meg lehetne csinálni. 
Minden település előkészül és végiggondolja azt, hogy mit kell tervezni. Készült terv a 
Városház térre is és az Iskola-tóra is korábban, amelyet pénzügyi hiány miatt nem lehetett 
megvalósítani. Terveket kell készíteni, ami pénzbe kerül, ha pályázati lehetőség van, akkor 
egy finomhangolást kell elvégezni a terveken. Átadom a szót Belusz Lászlónak! 

Belusz László képviselő: Annak idején a Képviselő-testület megszavazta ennek a tervnek az 
elkészítését és ez volt az alapja a Zöld Város projektnek. Tudtuk, hogy mit akarunk csinálni, 
hogyan lesz feltárva a tó, hol lesznek a sétányok, milyen látványelemek kerülnek a tó 
környékére. Amikor a Zöld Város projekt készítése szűk határidővel zajlott, hogy ha a terv, 
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akkor nem készül el akkor megint csak ötleteltünk volna. Farkas Gábor Úr gondos 
előkészülettel megtervezte a Képviselő-testület és a Bizottság ülésén több soron bemutatta. 
Kellőképpen átgondoltuk a terveket, ami majd a Zöld Város projektben meg fog valósulni.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Orbán Antalnak átadom a szót. 
 
Orbán Antal képviselő: Úgy gondolom ez a 3.000.000 Ft kidobott pénz. Nem a Farkas 
Gábor Úr munkáját kritizálom, nagyon szép tervek, csak az több 100.000.000 Ft-ba kerülne. 
Akkor még nem volt Zöld Város. Annak idején megmondtam, hogy nem látványtervet kell 
csinálni, hanem hozzá kell kezdeni az Iskola-tó rekonstrukciójához. Egy elfogadható, 
városhoz illő környezet legyen.  
 
Basky András polgármester: Ebben nem értünk egyet, de a lényegen nem változtat. A tervet 
elkészítettük és beépítettük a Zöld Város projektbe. Fel van használva és ki van fizetve és 
nem akarjuk kétszer kifizetni az összeget. Tervezni kell és az pénzbe kerül. Alpolgármester 
Úrnak átadom a szót! 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Amikor megvalósult a tókotrás kérdezte a lakosság mik 
lesznek a tervek? És voltak tervek. 
 
Basky András polgármester: Ha nem készültek volna el a tervek akkor most többe kerülne. 
Előre kell gondolkodni.  
 
Sápi Zsomborné képviselő: A Zöld Város projekthez nem kell önerő. Jól tudom? 
 
Basky András polgármester: A Zöld Város projekthez nem kell önerő. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Ez esetben a tervet ingyen megkaptuk volna pályázati pénzből. 
 
Basky András polgármester: Önerő nem kell hozzá, de ha olyan dolgokat kell 
megvalósítani, ami a pályázati feltételekbe nem fér bele és mi szeretnénk megvalósítani azt 
önerőként kell megvalósítani. Számos ilyen pályázat volt már, például a bölcsőde építés, ahol 
komplexen kellett gondolkodni és ebben az Óvoda is benne volt. Tehát bölcsőde rész 
pályázatból és az óvoda önerőből lett finanszírozva. Két határozat-tervezet van. Az első a 
Zöld Város projektben már elkészült tervet nem abban a formában kívánjuk megvalósítani. A 
másiknál az Egészségház korszerűsítésénél nem tudjuk ezt a tervet használni és ezt a döntés 
meg kell hozni. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal – ellenszavazat nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

2/2017. (I. 26.) ÖH. 
Iskola-tó környezetének 2015.évi részletes rendezési tervdokumentációjával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkas 

Építésziroda Kft. által 2015 áprilisában elkészített Iskola-tó környezetének részletes 
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rendezési tervdokumentációját a jövőben nem kívánja hasznosítani. A befejezetlen 
beruházás ebben a formában történő megvalósításáról lemond. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számviteli jogszabályok 
alapján a 2.200.000 Ft befejezetlen beruházás számviteli nyilvántartásból való 
kivezetését engedélyezi. 

3. A kivezetés a 2016.évi beszámolóban terven felüli értékcsökkenésként érvényesíthető. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal – ellenszavazat nem volt - az 
alábbi határozatot fogadta el: 

3/2017. (I. 26.) ÖH. 
KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai korszerűsítésével kapcsolatban 
elkészített terveket a jövőben nem kívánja hasznosítani. A befejezetlen beruházás 
ebben a formában történő megvalósításáról lemond. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számviteli jogszabályok 
alapján a 1.219.200 Ft befejezetlen beruházás számviteli nyilvántartásból való 
kivezetését engedélyezi. 

3. A kivezetés a 2016.évi beszámolóban terven felüli értékcsökkenésként érvényesíthető. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 
5. napirendi pont:  
A XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság véleményezte a Lajosmizsei Napok programtervezetét. Az előző évben helyszínben 
és programokban és költségekben is magasabb összegű költségvetésű Lajosmizsei Napok 
valósult meg és az előző év szintjét jó lenne tartani. Minőségi programokat kell szervezni és 
zenekarokat kell hívni. Az előzetes egyeztetések megtörténtek annak érdekében, hogy a 
költségvetésbe bele legyen tervezve és ne utána kelljen megszervezni a programokat. Most 
véleményezésre kerül a Lajosmizsei Napok programtervezete és megállapítunk egy 
költségkeretet. Tárgyalta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügy Ellenőrző Bizottság és 9 
milliós Ft –os keretösszeggel elfogadásra javasolta. Magas költségek várhatóak, mivel számos 
változás történt jogszabályilag és a lebonyolításhoz szükséges technikai feltételekben is 
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változás van. Rengeteg színes programok és koncertek várhatóak. Bizottságon nem konkrét 
összeget, hanem irányadó összeget határozunk meg, ami 9.000.000 Ft. Februári ülésen kiderül 
pontosan mennyi összeget fordíthatunk a programokra. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-
tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a programtervet azzal, hogy a 
keretösszeg 9 millió Ft kérem, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
fogadta el: 

/2017. (I. 26.) ÖH. 
XXIV. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIV. Lajosmizsei 
Napok programtervét elfogadja azzal, hogy költségvetési tervezetet maximum 
9.000.000 Ft-os keretösszeggel fogadja el és felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél ezen határozatot vegye figyelembe.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 
6. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden év januárjában a meglévő együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata megtörténik. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatánál változás nem történik, tehát nem kívánjuk módosítani az együttműködési 
megállapodást. Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, 
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

5/2017. (I. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tartalmán nem kíván 
módosítani.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
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7. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, Cafetéria Szabályzata, szabadság 
ütemezése 
Előadó: Basky András polgármester és dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
 
Basky András polgármester: Két előterjesztő van, Alpolgármester Úr az I. és a II. határozat 
tekintetében. A III. határozat tekintetétben, pedig én magam. Átadom a szót Alpolgármester 
Úrnak! 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 2014-ben megtörtént a képviselő és polgármester 
választás, a polgármesterek fizetése csökkent. Most emelkedik a fizetés, mégpedig az 
államtitkár illetményéhez igazítja a jogalkotó. Az előterjesztés részletesen tartalmazza ezt a 
számítási módozatot a lakosság szám alapján. A 10 001-30000 fő lakosságszámú település 
polgármestere esetében az államtitkári illetmény 70%-a, törvényileg ennyi illeti meg. Így a 
Polgármester illetménye 698.000.- Ft + 104.700.Ft költségtérítés illeti meg. A második 
napirendi pont Polgármester Úr béren kívüli juttatásáról, vagyis a Cafetéria keretösszeg 
meghozataláról szól. Az előző évnek megfelelően javaslom a törvény szerint  bruttó 200.000 
Ft-ban kerüljön meghatározásra. Van-e kérdés, észrevétel a I. határozat-tervezettel 
kapcsolatban?  

Basky András polgármester: Személyes érintettségem miatt az I., II. és III. határozat-
tervezeteknél nem kívánok szavazni.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Van-e még kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, aki 
elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Basky András polgármester 
nem szavazott - az alábbi határozatot fogadta el: 

6/2017. (I. 26.) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
polgármester illetményét 2017. január 1-től 698.000.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – Basky András polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot 
fogadta el: 
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7/2017. (I. 26.) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
polgármester költségtérítését 2017. január 1-től 104.700.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Van-e kérdés, észrevétel a III. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat-tervezetet a bruttó 200.000 Ft-
os összeggel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Basky András polgármester nem szavazott 
- az alábbi határozatot fogadta el: 

8/2017. (I. 26.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2017. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000. Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
12/2015. (I.22.) határozatával jóváhagyott a 3/2016.(I.21.) önkormányzati határozattal 
módosított polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
mellékletét képező „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” szabályzatot.   

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2017. évi 
költségvetésben a juttatás fedezetét. 

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános 
helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármestert a cafetéria-szabályzat aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2017. január 26. , 2017. február 15.  
 

Basky András polgármester: A Képviselő-testület hagyja jóvá a szabadságolási tervemet, 
amit február 28-ig kell elfogadtatni. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza szabadságolási 
tervemet. Természetesen ennél a határozatnál sem kívánok szavazni személyes érintettség 
miatt. Van-e kérdés, észrevétel a IV. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
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szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Basky András polgármester nem szavazott 
- az alábbi határozatot fogadta el: 

 
 
9/2017. (I. 26.) ÖH. 

Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 

                                Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 3. melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
8. napirendi pont:  
I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
II. Feladatellátási szerződések megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Régóta jól együttműködünk a RÉV-vel és eddig a Főplébánia 
Karitász volt a fenntartó és ők készítették el a beszámolót az elmúlt évről. Két tevékenységi 
körre is van szerződésünk. Az egyik az Önkormányzatnak egy kötelező feladata a 
szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali ellátása, melyet a Főplébánia Karitász 
500.000 Ft értékben látta el. Van egy másik ellátási- szerződés a pszichiátriai betegek-, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, és szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása, amiért 
nem kell térítési díjat fizetni. A beszámoló megérkezett a Képviselő-testület részére. Tárgyalta 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság és elfogadásra javasolta. 
Molnár Ferenc Úr megjelent a hétfői Pénzügyi Ellenőrzői Bizottságon és részletes 
tájékoztatást nyújtott és válaszolt a felmerülő kérdésekre a tevékenységükkel kapcsolatban. 
Kötelező feladatunk a pszichiátriai betegek ellátása. Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A RÉV Szenvedélybeteg Szakszolgálattal jó szakmai 
kapcsolat alakult ki. Hosszú évek óta ez a szakmai csoport kijár Lajosmizsére és személyesen 
is részt vesznek lajosmizsei és felsőlajosi betegek ellátásában, illetve a szociális jellegű 
szolgáltatásokban. Szociális alapellátást nyújt szenvedélybetegek és pszichiátria betegek 
nappali ellátására Kecskeméten, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, és szenvedélybetegek ellátása Lajosmizsén történik meghatározott 
napokon az Egészségházban külön erre a célra kialakított helységben. A RÉV munkatársai 
szoros kapcsolatban dolgoznak együtt a családsegítő szolgálattal, gyereksegítő szolgálattal és 
az egészségügyi szolgálattal. Ha jelzés érkezik, a szolgálatoktól ennek megfelelően látják el a 
feladatokat. Van olyan eset, amikor nem az épületben van az ügyfélfogadás, hanem 
személyesen családi környezetben jelennek meg. Szükség van a szolgáltatásukra és 
remélhetőleg az Önkormányzat továbbra is igényt tart rá. Az ő tevékenységüket nem érinti az, 
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hogy az utóbbi időben bekövetkezett ez a fenntartó váltás Ugyanazok a dolgozok, hely 
megmaradt.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel a I. 
határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

10/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia 
Karitász Alapítvány – előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2016. évről szóló 
szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

11/2017. (I. 26.) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződések elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3-4. 

melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést, amelyet a Római Katolikus Főplébániával köt 
önkormányzati kötelező feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali 
ellátására, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására.    

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
3-4. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződések aláírására. 

3.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatokról a Római Katolikus Főplébániát tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
 

9. napirendi pont:  
Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elfogadást követően megváltozott a kiírás, mivel a pótkocsi 
eszköz kivételre került, ezért új határozatot kell hozni. Ezt a pályázatot konzorciumban 
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Felsőlajossal együtt nyújtjuk be. Felsőlajos meghozta a délelőtt folyamán a döntést. 
Lajosmizse Önkormányzat az alábbi eszközökre pályázik:  

- Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
- GardenGo SP 200 hótolólap, 
- COSCO PS 500 típusú sószóró, 
- GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
- GardenGo AGL 165 padkakasza. 

Görgey utca szakaszaszfaltozása is a pályázatban is szerepel, amely pályázat költsége 
összesen a két települést tekintve bruttó 107 052 884 Ft. Az igényelt támogatás összege bruttó 
80.289.663.- forint. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 
26.763.221.- forint, amely önerő összegből Lajosmizse Város Önkormányzatát bruttó 
16.506.310.- forint, Felsőlajos Község Önkormányzatát bruttó 10.256.911.- forint terheli. 
Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság és elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

12/2017. (I. 26.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

 
b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út. 

 
c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

ca.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cae.) GardenGo AGL 165 padkakasza 
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cb.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) CZTL 250 vonólap (gréder), 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint. 
 

e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint. 
 

f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
projekt megvalósítása érdekében Felsőlajos Község Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból 
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 16.506.310.- 
forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 
10.256.911.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Lajosmizse 
Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 167/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati határozatát. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. január 26. 
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10. napirendi pont:  
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő 
telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A napirendi pontot már tárgyalta a testület és felhatalmazott 
arra, hogy aláírjam az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Változás történt az előterjesztéshez 
képest a vázrajzon. A változás pedig a Magyarvíz területén plusz ingatlan került feltüntetésre 
és a szerződés így került aláírásra és a Képviselő-testületnek hitelesíteni kell ezt. Tárgyalta a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e 
kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

 
13/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő 
telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 
külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekalakítással 
kapcsolatos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 
11. napirendi pont:  
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása tárgyban 
hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az első kiosztós anyag következik. A Művelődési Ház 
igazgató állására pályázat kiírásra került sor, a jelenlegi igazgatónak Guti Istvánnénak letelt az 
5 éves ciklusa. Amikor döntés született a pályázat kiírásáról, egyúttal döntés született a 
Szakmai Szakértői Bizottság létrehozásáról is. Meghívásra került Informatikai és Könyvtár 
Szövetség Elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár Igazgatója Ramháb Mária, Magyar 
Népművelők Egyesületének tagja Bak Lajos és Dudás Klára közalkalmazotti képviselő. Ezen 
kívül tagja lenne az Önkormányzati Bizottság és a Polgármester is. A bizottsági tagok 
összetétele három főre változna és ők szakértenék a beérkezett pályázatokat. Tárgyalta az 
Önkormányzati Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-
tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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14/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása tárgyban 
hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói /magasabb vezetői/ beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatok véleményezésére a 154/2016. (XI.24.) ÖH. létrehozott 
szakértelemmel rendelkező bizottság tagjait módosítja a következők szerint: 
- Informatikai és Könyvtár Szövetség delegáltja  
- Magyar Népművelők Egyesületének delegáltja   

- Közalkalmazotti megbízott: Dudás Klára könyvtár-vezető. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
12. napirendi pont:  
Tűzifa beszerzése a rendkívüli hidegre tekintettel 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A második kiosztós anyag következik. Az elmúlt években nem 
volt tapasztalható a hosszantartó hideg időjárás, nem úgy, mint ezen a télen. Rengetegen 
jönnek az Önkormányzathoz települési támogatást és tűzifa támogatást igényelni. A 
rendeletünk erre korlátozott lehetőségeket ad, ennek ellenére nagyon magas a januári segélyek 
összege. Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető a 2017. január 23-i Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságon vázolta fel a rendkívül hideg tél által a lakosság körében jelentkező rászoruló 
családok fűtési problémáit, ezért kezdeményezünk és vásárolunk tűzifát a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködve. Az előterjesztésben található egy 
felhívás, melyben bárki aki, tud a városban segíteni tűzifával vagy olyan fával, amit fel tud 
ajánlani az összegyűjtésre kerülne. 500.000 Ft összegért elkülönítünk és a tűzifát az 
intézmény vásárolná és osztaná szét. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm a szót és azt is köszönöm, hogy a jelzés alapján 
a Bizottságok azonnal tárgyalták. Január hónap vége felé a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat kliens körébe tartozó családok tartalékai teljes egészében kimerültek, éheznek és 
fáznak az emberek. A hideg időre való tekintettel felmerül ezekben a családokban a 
megbetegedés, kihűlés vagy a fagyás veszélye. Ha az Intézmény megkapná ezt a bizonyos 
célú keretösszeget, illetve ha a felhívás sikeres lenne, ez a problémakör ideiglenesen 
megoldódna. Két féle módon kell kezelni ezt a problémát. Az egyik fajta módja az idősek, 
betegek, egyedülálló nők esetében, ahol kiskorú gyermekek vannak ott konkrét tűzifa kiosztás 
és helyszínre szállítás lenne és e tekintetben vállalkozót kerestünk meg. A beszerzett 
árajánlatok alapján van egy kedvező 3000 Ft/mázsa helyszínre való kiszállítással. 
Családonként 3 mázsa tűzifát adnánk. A közétett felhívás a másik lehetőség. A tűzifa 
elhelyezésére a Szülőotthon udvara ad helyet. A felhívás több internetes oldalon elérhető és 
kifüggesztésre kerültek az intézményeknél. Kilenc helyszínünk van eddig és már van fa. A 
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felajánlók között vannak magánszemélyek, vállalkozók, MÁV, illetve az Önkormányzati 
területeken, a Vásártéren megkezdődnek a száraz fák kivágása. Polgármester Úr segítségével 
sikerült egyeztetni a Tűzoltósággal. Földházi Zoltán vezetésével a közhasznú brigáddal, 
önkormányzati eszközök felhasználásával, ha nem tudnak boldogulni, ebben az esetben a 
Tűzoltóság segít a munkálatokban. Így fogjuk tudni kezelni a családok nagyon nehéz 
időszakát. A második körben azok a családok kapnak tűzifát, ahol tényleg gond a tüzelő 
anyag beszerzése, viszont a családban van olyan fizikummal rendelkező személy, aki a fa 
kivágásánál, fűrészelésénél, kiszállításban tud segíteni.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést! 500.000 Ft összeget 
elkülönítünk erre a célra. A határozat szerint átadásra kerül az EGYSZI-nek a fa vásárlására 
majd kiosztására. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Sápi Tibor 
alpolgármesternek átadom a szót! 

Sápi Tibor alpolgármester: Köszönöm a szót. A fa ára mázsa vagy m3? 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Kuglizott ár és mázsa. 

Sápi Tibor alpolgármester: Hány helyről volt árajánlat kérve? 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Három helyről kértem árajánlatot. Kefag 15.000 Ft az erdei 
m3. 2700 és 3106 Ft között változik a mázsa és ebbe nincs benne a fűrészelés. A 3000 Ft-os 
árba benne van az Áfa, a kuglizás, kiszállítás.  

Sápi Tibor alpolgármester: Milyen fa? 
  
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Száraz keményfa, tölgy, bükk, platán, kőris.  
 
Orbán Antal képviselő: 3 mázsát családonként?  
 
Basky András polgármester: Nem fogunk tudni minden családot kiszolgálni. Mindenkinek 
gondoskodnia kell erről. Ez a krízishelyzet kezelésére szolgál.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Ezt nem lehet egy hét alatt teljesíteni. A következő 2 
hónapban ebből a keretből gazdálkodunk. Hetente 6-8 család kap fát. A kliens fogadások és a 
helyszíni kiszállások alkalmával felmérésre kerül a helyzet. Két féle csoportra osztva. A 
kuglizott fát az idősek, betegek, egyedülállók kapják. A másik csoport, amikor fizikálisan 
segíteni tudó emberek bevonásával kapnak fát.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: Nem biztos, hogy mindenkinek kuglizott fát kell adni. Sok 
ember rendelkezik fűrésszel.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Igen, így van. A részükre behozzuk a volt Szülőotthon 
udvarába és itt átadjuk neki a fát.  
 
Basky András polgármester: Bárkinek bármilyen javaslata van, szívesen várjuk. Van-e 
kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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15/2017. (I. 26.) ÖH. 
Tűzifa beszerzésére céljellegű támogatás biztosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos 
költségeire 500.000.- forint céljellegű támogatást biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél ezen határozatot vegye figyelembe. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 

13. napirendi pont:  
Interpelláció 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Keresztes Ferencnek átadom a szót. 

Keresztes Ferenc képviselő: Közérdekű bejelentést teszek. Minden évben megrendezésre 
kerül a ZÖLD könyves tanfolyam, Hétfő, kedd, szerda 15.00-19:00-ig tart a képzés 
Művelődési Házban. A héten indult, de a képzéshez lehet még csatlakozni. 5 évig érvényes a 
könyv.  

Basky András polgármester: Feltesszük az információt a honlapra. Belusz Lászlónak 
átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Köszönjük a hó eltakarítást, viszont többen hiányolták egyes 
település részeken a hó eltakarítását, erre oda kell figyelni.  

Basky András polgármester: Több utca nem lett eltakarítva, sajnos a hótoló nem járt azokon 
a területeken. Megbeszéltem a kollegákkal, nagyon nagy munkát végeztek. Este10.00 óra 
körül elindultak és másnap délután 14:00-ig dolgoztak. Kértem őket, hogy utcáról utcára 
takarítsák el a havat. Előző években csak megrendelés alapján tudtuk a havat eltakarítani, 
most a saját gépeinkkel, embereinkkel tudtuk a hótolást elvégezni. Ha a VP pályázat sikeres 
lenne, akkor még egy gép állna a rendelkezésre. A kerékpárutat többször is eltolták, sózás, 
homok szórása megtörtént.  A lakosság figyelmét felhívom, hogy a házak előtt takarítsák el a 
havat.  Józsáné dr. Kiss Irén átadom a szót! 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Nyíri utcai lakos jelezte, hogy az 50-es úton Kecskemét 
iránya felé a lakóházak előtt nem takarították el a havat. Nem csak az Önkormányzat feladata 
a hó eltakarítása, hanem a lakosságé is. A Piac tér sarkán a Dankó Pista utcán kivágásra 
kerültek a fák. Köszönöm.  
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Basky András polgármester: Az ott kitermelt és a felhasználható fát a vállalkozónak 
eladtuk. 50.000 forintos tétel nem futotta a kivágásra. Keletkezett nagyon sok tűzifa, amit az 
utcabeliek elvittek. Borbély Ellának átadom a szót! 

Borbély Ella képviselő: Az intézmények előtt kialakított parkolóknál nem kotorták el a 
havat, hétfőn nagy problémát okozott a dolgozóknak, arra járóknak. Balesetveszélyes volt. 
Gyönyörű volt a parkban az adventi készülődés. Mellette kialakult kettő árusító bódé. Nagyon 
nem illett oda, rontotta Lajosmizse város összképét.  

Basky András polgármester: Egyetértek vele. Minden évben felvetődik ez a probléma. 
Távolabbra helyezkedik az árus, de most oda telepedett le. Orbán Antalnak átadom a szót. 

Orbán Antal képviselő: Javaslatot tennék a hó eltakarítással kapcsolatban. Pénteken esett a 
hó, hétfőn jöttek a közmunkások. Ha ilyen rendkívüli helyzet van a közmunkásokat hétvégén 
is be kell rendelni a hó eltakarítás miatt. Ennek van-e akadálya? Az Iskola-tó környékén sok 
autó közlekedik, amely a frissen vetett fűre olvadás idején nagy károkat fog okozni. Valamit 
ki kell tenni, hogy ne járkáljanak ezen a területen. 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a jelzést. Jelezni fogom a Földházi Zolinak 
a javaslatot. Egyetértek veled és látszik is hogy többen autóval közlekednek ezen a területen. 
Van-e még interpelláció? Nincs. Elfogadod a választ Belusz László? 
 
Belusz László képviselő: Igen, elfogadom! 
 
Basky András polgármester: Elfogadod a választ Borbély Ella? 
 
Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom! 
 
Basky András polgármester: Elfogadod a választ Orbán Antal? 
 
Orbán Antal képviselő: Igen, elfogadom! 
 
Basky András polgármester: Mivel más interpelláció nincs a mai testületi ülést 14.42 órakor 
bezárom! 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Basky András  sk.           dr. Adonyi Lajos sk.  dr. Balogh László sk. 
polgármester       alpolgármester              jegyző 

 
 


