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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. szeptember 01-jén, 14.30 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott rendkívüli ünnepi Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, 
Apró Ferenc, Keresztes Ferenc, Kollár László, Péli Szilveszter, Koller Dániel, Belusz László, Orbán 
Antal képviselık.  Baranyi-Rostás Rodrigó, Sebık Márta képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 10 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      
Egyéb meghívottak:  A meghívott vendégek részérıl jelen vannak a jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai Ünnepi Képviselı-testületi 
ülésünkön.  
Isten, áldd meg a magyart, 
Jó kedvvel, bıséggel, 
Nyújts feléje védı kart,  
Ha küzd ellenséggel. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz reá víg esztendıt, 
Megbőnhıdte már e nép 
A múltat s jövendıt! 
 
Kérek mindenkit, hogy Berta István vezetésével énekeljük el együtt a Himnuszt. 
Himnusz 
 
Ma 2013. szeptember 1-je van, és amikor idefelé jövet megláttam a várost, jól esı érzéssel töltött el, 
hogy ünneplıbe öltözött. Nagy ünnep ez nekünk, ezért is hívtunk ilyen sok vendéget, hogy együtt 
ünnepelhessünk. Ezért hívtuk a régi képviselıket, régi munkatársakat, a díszpolgárokat, kitüntetetteket, 
helyi vállalkozókat, a város intézményeinek, egyházainak, civil, sport, és társadalmi szervezeteinek 
vezetıit. És hívtunk mindenkit, aki úgy gondolta, hogy szeretne velünk ünnepelni. De mivel ez egy 
Képviselı-testületi ülés is, így megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı 
jelen van.  Baranyi-Rostás Rodrigó, Sebık Márta képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön.   
 
A napirendi pont tárgyalása elıtt egy kis történelmi visszatekintést szeretnék tenni. Azt mondjuk, hogy 
20éves a város, de a település sokkal régebbi. Lajosmizse területén a korai bronzkorban már az ember 
elsı nyomai megtalálhatóak. A szomszédos Bene területérıl honfoglalás kori leletek kerültek elı. A 
Honfoglalás után a Duna-Tisza köze a fejedelmi törzs területe lett, ahol legeltetés folyt. Az elsı 
településeket a tatárjárás után IV. Béla király által a Balkánról visszatelepített kunok létesítették. 
Bizonyított, hogy 1469. szeptember 22-én Mátyás király a Mizse-szállási kunokat a kamarai nyereségtıl 
és más országos adózásoktól felmenti, és az évi 53 Ft királyi cenzúrából 13 Ft-ot elenged. A hódítás 
jogán a község területe javadalomként török tisztek tulajdonába került, akik a pusztává lett területet 
bérletek formájában hasznosították. Benét hosszú idın át Kecskemét, míg Mizsét és Lajost Nagykırös 
bérelte. A török elleni felszabadító háború után I. Lipót császár 1707. március 22-én a Jászkunságot- így 
a község területét is- eladja a Német Lovagrendnek 500.000.- Ft-ért. Ez igen súlyosan érintette a 
lakosságot. A gazdasági hasznosítás továbbra is bérletek formájában történt, azonban a kecskeméti és 
nagykırösi bérlık mellett már ott találjuk Jászberényt is. 1735-ben a területet eladta a Német Lovagrend 
a Pesti Invalidusoknak, akik mint legelıt, szintén bérbeadás útján hasznosították. 1745-ben Máris Terézia 
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engedélyével az eladott területek lakossága a vételárat visszafizette az Invalidus háznak. Ez volt a 
megváltás, a redemtio. Jászberény egyebek mellett megváltotta Lajos és Mizse kunpusztákat, valamint 
Bene felét. Ennek lett a neve Beréyn-Bene. A másik felét Jászladány váltotta meg, és ebbıl lett 
Ladánybene. Ettıl az idıtıl kezdıdik a területnek a jászokkal, illetve Jászberénnyel való kapcsolata. 
1835. körül Mizsén már 85, Lajoson pedig 160 lélek lakott. Ezután egyre több jászberényi költözött ide. 
A lakossásg növekedése következtében az önálló községgé alakulás igénye jelentkezett, ami heves 
tárgyalások után 1877-ben meg is történt „Jász-Lajos-Mizse Nagyközség” néven. Az 1880-as években 
már fennáll az elsı gızmalom a mai Széchenyi utcában, nem sokkal utána felépül a késıbbi Budai 
malom is. A népesség egyre nı, 1890-ben már 7000 lakost számlál Jász-Lajos-Mizse Nagyközség, s 
határában 539 tanyát találunk. 1895-96-ban megépül a római katolikus, 1903-ban pedig a református 
templom. A vasúti közlekedés a falu és a fıváros között 1889-ben, Kecskemétre pedig 1905-ben indult 
meg. 1908-ban a nagyközségen keresztül köves út épült. A nagyközség nevének mai formája 
Lajosmizse, 1902-ben alakult ki. Lajosmizse ügyeit a „Községházán” intézték, amely a Földeáki csárda 
néven ismert épületben mőködött. 1900-ban Ladánybene külön válik. Ezt követıen a község Földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhetıen jelentıs fejlıdés indult, 1970-ben ezzel elnyerte a nagyközségi rangot. 
1986. január 1-jén az Elnöki Tanács Felsılajost Lajosmizse Nagyközségének társközségévé 
nyilvánította. Az 1989-es szabad választások törvényi értelmében vált önálló községgé, önálló 
önkormányzattal. Ezúton is köszöntöm Juhász Gyulát, Felsılajos polgármesterét, és a képviselıket. 
1993. szeptember 1-tıl a Magyar Köztársaság Elnöke a települést várossá nyilvánította. A történelmi 
áttekintés jól mutatja, hogy a település fejlıdése milyen dinamikus volt. A városi rang kötelez minket 
arra, hogy tovább fejlesszük a települést, hogy egy olyan város hagyhassunk az utódokra, ami élhetı 
legyen. Egy kicsit gondoljunk vissza a kiállításra, amit ott láthattunk, az mind Lajosmizse volt. Itt 
szeretném elmondani azt is, hogy meghívást kaptunk a szeptember 13-14-15-én megrendezésre kerülı 
Jász-Expóra, ahol Lajosmizse díszvendég lesz. Itt aláírásra fog kerülni egy szándéknyilatkozat, melyben 
megerısítjük testvérvárosi szándékunkat.  
Az elmúlt idıszakban sok jelentıs pályázatunk zajlott le. Mindenképpen ki kell emelni a csatorna 
beruházást, mely 2,2 milliárd forintba kerül, az óvoda projektet, aminek a testületi ülés után lesz az átadó 
ünnepsége, és a belvizes pályázatot 
Azt gondolom, hogy ezt a történelmi visszatekintést méltó módon zárja le egy vers, melyet Virág Ágnes 
szaval el nekünk. 
 
Köszönöm szépen. És most térjünk át a napirendi pontra. 
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont 
tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 

 Napirend 
 
 

Elıterjesztı 

1. 
 
 

Belvízvédelmi rendszer fejlesztésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntés Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
Belvízvédelmi rendszer fejlesztésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntés  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy méltó ez a napirend ehhez az ünnepi üléshez, hiszen 
az Iskola tó mindig is fontos szerepet játszott a város életében. És ezzel a pályázattal ez is rendezésre 
kerül. Ha nem lett volna ez a pályázat, akkor nem biztos, hogy lett volna rá lehetıség, hogy rendbe 
tegyük. Fontos az Iskola tó is, de mindig voltak sokkal fontosabb dolgok is. Például az óvoda, iskola 
felújítás, csatorna, stb. Viszont azt gondolom, hogy nem szabad elszalasztani egy olyan lehetıséget, 
amely két problémánkat is megold egyszerre. Felmértük a lehetıségeket, felmértük a kereteinket, és arra 
jutottunk, hogy Lajosmizse belvizes problémáját ezzel a pályázattal meg lehet oldani. Itt van körünkben 
Tóth László, a Duna Aszfalt Kft ügyvezetı igazgatója, akit ezúton is tisztelettel köszöntök, és akivel a 
szerzıdést ma alá fogjuk írni. Én bízom abban, hogy ez a belvíz elvezetı rendszer megoldást fog hozni a 
régi problémánkra. Türelmet kérek a lakosság részérıl, hiszen a közeljövıben három olyan beruházás is 
lesz, ami érinti az utakat. A csatorna építése már van ahol elkezdıdött, a belvizes is hamarosan indul, és 
az ivóvízminıség javító program keretében egy új víztorony építése várható. 226 millió forintos a 
projekt, ebbıl 203 millió forint a támogatás, 23 millió forintot kell hozzátennünk. Ezeknél a projekteknél 
mire egy szerzıdés aláírásra kerül, nagyon sok mindent kell tennünk. Köszönöm a kollegáknak, és 
közremőködıknek ezúton is. A belvizes pályázatnál a közbeszerzés lezárult, a KFF elfogadta, már csak a 
Képviselı-testületnek kell elfogadni, és a szerzıdés aláírásra kerülhet.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én még emlékszek arra, hogy az 50-es 
évek végén a két templom között korcsolyázni lehetett. Most pedig az Iskola tó csak egy nádas, úgyhogy 
én nagyon örülök neki, hogy rendezıdni fog végre. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Orbán Antal kér szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Említetted, hogy 203 millió forint kell a víztorony építéséhez, de az anyagban 
csak 159 millió forint szerepel. Miért? 
 
Basky András polgármester: A teljes projekt összege 226 millió forint. Ebbe benne van minden, a 
kivitelezés, közbeszerzés, egyéb közremőködık díja. A 159 millió forint egy nettó összeg, ehhez jön még 
az Áfa, és minden egyéb költség, amit említettem.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
129/2013. (IX.01.) ÖH. 
A „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése 
keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat 
kiépítése” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges 
döntések 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Lajosmizse Város vízvédelmi 

rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban - jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást 
lezáró döntést és az elıterjesztés 2. mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, 
és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely 
szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft.  
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
eljárást lezáró döntés és az összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére. 

 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
115/2013. (VII. 11.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó 
konzultációs dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet megkötésére. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 1. 
 
 
Basky András polgármester: Ha már a Képviselı-testület felhatalmazott erre, akkor alá is írnánk a 
szerzıdést. Megkérem Tóth Lászlót, hogy fáradjon ide az asztalhoz, és írjuk alá a szerzıdést.  
Köszönöm szépen.  
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Lajosmizse 15 éves várossá válása alkalmából megjelentettünk egy 
kiadványt. Most úgy gondoltuk, hogy itt az ideje újra kiadnunk ezt. Nagyon sok munka van benne, és 
külön köszönet Koller Dánielnek, aki a Repro Balaton Kft ügyvezetıje, hiszen a nyomdai munkálatokat 
ık végezték. Kérem a kollégáimtól, hogy mindenkinek osszanak ki a kiadványból.  
Mielıtt az ünnepi Képviselı-testületi ülést bezárnám, még néhány gondolatot szeretnék elmondani. Akik 
most itt jelen voltak, láthatták, hogy egyhangúlag döntött a Képviselı-testület. És a fontos döntéseket 
mindig egyhangúlag hozzuk meg, nem csinálunk politikai ügyet belıle. Véleményem szerint így tud csak 
fejlıdni a város. Nem csak hazaszeretet van, hanem településszeretet, lokálpatriotizmus. Ezekkel a 
gondolatokkal zárom az ünnepi Képviselı-testületi ülést, és végezetül kérem hallgassuk meg együtt a 
Lajosmizse Dalt, Szénási Pál elıadásában. 
Köszönöm szépen, és megköszönöm a jelenlevık részvételét, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, a 
mai ülésünket ezennel berekesztem 15.20 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


