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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
30/2015. (IV. 07.) ÖH.  dr. Adonyi Lajos alpolgármester szavazásból történı 

kizárásáról döntés 
 
31/2015. (IV. 07.) ÖH.  Sápi Tibor alpolgármester szavazásból történı kizárásáról 

döntés 
 
32/2015. (IV. 07.) ÖH.    Sebık Márta képviselı szavazásból történı kizárásáról döntés 

 
33/2015. (IV. 07.) ÖH.    Borbély Ella képviselı szavazásból történı kizárásáról döntés 

 
34/2015. (IV. 07.) ÖH.  Péli Szilveszter képviselı szavazásból történı kizárásáról 

döntés 
 
35/2015. (IV. 07.) ÖH.  Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési célú 

támogatásáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: A Képviselı-testület 2015. április 07-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Borbély Ella, Bujdosó 
János, Orbán Antal, Belusz László, Keresztes Ferenc, Sebık Márta, Fekete Zsolt, Józsáné dr. Kiss 
Irén, Péli Szilveszter képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
       
       
             
            
Egyéb meghívottak:   Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
    Farkas Nikolett OTP képviselıje 
    Ulicskáné Obornyák Andrea 
    Bogdán Jenıné 
         
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-testületi 
ülésünkön. A napirendi pont elıtt a szabadságomról szeretnék tájékoztatást adni. Elıre meg kellett 
terveznem a szabadságomat, de ez nem mindig tartható. Március 16-án és április 1-2-án ki kellett 
vennem egy-egy napot, ami nem volt elıre betervezve, viszont március 23-án meg be kellett jönnöm 
dolgozni, amikor is ki lett írva a szabadság. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen minden képviselı jelen van. A meghívóban 1 
napirendi pont szerepel, van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 
 

 Napirendi pont Elıterjesztı 

 1. Lajosmizsei Víziközmő-társulat támogatási kérelme  Basky András 
polgármester 

 
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizsei Víziközmő-társulat támogatási kérelme  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szerintem mindenki örömmel olvasta az elıterjesztést. Az elmúlt 7-8 
évben sok döntést hoztunk már a csatornával kapcsolatosan, és ennyi idı kellett ahhoz, hogy a végére 
érjünk. 2010. novemberében nyújtottuk be a pályázatot, ekkor megnyertük a 2 milliárd forintot. 
Mostanában szerencsére sok pozitív döntés született. Eredetileg úgy volt, hogy a lakosság költsége 
rákötésenként 245.000.- Ft lesz. Sok olyan változtatási lehetıség állt elı, mely kedvezısen 
befolyásolta ezt az összeget. Pályáztunk az önerı támogatásra, amelyen szintén nyertünk, így ez az 
összeg lecsökkent 120.000.- Ft-ra. Halasztott önerıt kértünk, így a Víziközmő társulatnak eddig még 
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nem került pénzébe. Költségtakarékosan mőködött eddig is, hiszen az elnöke dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, aki ingyen csinálta a dolgát, ahogyan Sebık Márta is ingyen vállalta a 
könyvvizsgálatát. Januárban volt lehetıség egy újabb pályázat beadására, mellyel éltünk is, és melyen 
szintén nyertünk 153 M Ft-ot. Így már csak körülbelül 15-20 M Ft-al kellene a lakosságnak 
hozzájárulni a csatornázáshoz. Mivel a költségvetésünkben eleve elkülönítettünk 25 M Ft-ot erre a 
célra, így ezt a pénzt hozzátenné az önkormányzat, és a lakosságnak nem kerülne semmibe sem. A 
befizetett összeg felhasználható lenne akár például a rákötésre, vagy bármilyen lakásfelújításra. Itt van 
körünkben Farkas Nikoletta az OTP képviseletében, és a jövı héten lesz egy lakossági fórum is ezzel 
kapcsolatosan, melyre mindenkit szeretettel várunk. A beruházás végén a Víziuközmő társulás 
megszüntethetı, de az eddigi mőködési költségeit a befizetésekbıl tudta finanszírozni, ezt kellene 
most hozzátennünk.  
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Milyen elvek alapján döntöttetek így, és kikkel egyeztettétek 
ezt? 
 
Basky András polgármester: Például az OTP-vel is egyeztettünk, hogy milyen lehetıségek vannak. 
A költségvetésünkben amúgy is elkülönítettünk erre a célra 25 M Ft-ot, így ez látszott célszerőnek, 
hogy így akkor a lakosságnak nem kell fizetnie egy fillért sem.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én kerestem meg a polgármester urat, amikor kiderült, hogy 
megnyertük az önrész maradék részét is. Nem lehet különbséget tenni azok között, akik készpénzben 
fizettek, és azok között akik LTP-n győjtötték a pénzt. Az úgy nem tudott volna mőködni, hogy 
valamennyi pénzt visszatartunk az LTP számlákon.  
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Április 14-én 17.00 órakor lesz egy lakossági fórum, melyre mindenkit 
hívunk ezúton is, hiszen nagyon fontos a téma. A rákötések is mielıbb történjenek meg, hiszen ha 
adott idın belül ez nem következik be, akkor a talajterhelési díjat kell fizetni, ami bizony nem kevés.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Az OTP képviselıjétıl szeretném kérdezni, hogy ha a 
Képviselı-testület meghozza a döntést, akkor mennyi lesz az ügyintézési idı, mennyi idı múlva 
jutnak a pénzükhöz az emberek? 
 
Farkas Nikolett OTP képviselıje: Április 13-tól kezdıdik meg a levelek kiküldése, melyben 
mindenki tájékoztatást kap, és ebben a levélben lesz egy tájékoztatója az OTP-nek is. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: De ha valaki ki akarja venni a pénzét, mennyi idın belül 
kapja meg? 
 
Farkas Nikolett OTP képviselıje: Vagy azonnal, ekkor 3 %-ot vonunk le, vagy ha kivárja a 3 
hónapos felmondási idıt, akkor 2.200.- Ft a felmondási díj.  
 
Basky András polgármester: 1700 LTP szerzıdés van, ez mind más és más eset. Az elkövetkezendı 
idıszakban megerısített ügyfélszolgálata lesz az OTP-nek.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A kifizetésnek elıfeltétele a Víziközmő társulat döntése 
is? 
 
Farkas Nikolett OTP képviselıje: Igen, hiszen jelenleg ezeken a betéteken egy zárolás van a 
Víziközmő társulat által.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: És akkor ha feloldják ezt a zárolást, ezt követıen lehet 
felvenni a pénzeket. 
 
Borbély Ella képviselı: Ahhoz, hogy a pénzünkhöz hozzájussunk szükséges számla? 
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Farkas Nikolett OTP képviselıje: Amennyiben az állami támogatást igénybe kívánják venni, akkor 
igen. Ha valaki lemond az állami támogatásról, akkor bármire használhatja a pénzt.  
 
Basky András polgármester: Ha valaki úgy mondja fel a szerzıdést, hogy nem tart igényt az állami 
támogatásra, akkor nem kell vele elszámolnia. Az is le lesz írva a tájékoztató levélben, hogy milyen 
számlákat tudnak befogadni. Nagyon sok rétően fel lehet használni. Ha a pénz a számlájára kerül 
valakinek, onnantól 120 napja van arra, hogy elszámoljon vele, tehát a számláknak erre az idıszakra 
kell esnie. Azt gondolom, hogy nagy elıny, hogy a belsı rákötéseket meg lehet ebbıl a pénzbıl 
csináltatni. Fontos még, hogy a levélben mindenki megtalálja majd a szerzıdési számát, ezzel kell 
majd menni az OTP-be, hiszen ez alapján tudják majd beazonosítani. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Úgy tervezzük, hogy ezeket a leveleket ütemezetten küldjük ki, 
ezzel tudjuk majd szabályozni, hogy ne mindenki egyszerre rohamozza meg az OTP-t.  
Egyúttal személyes érintettséget jelentenék be, így a szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel sokan érintettek, mint a Víziközmő társulás 
küldöttgyőlés tagjai, így én azt javaslom, hogy a szavazásból ne zárjunk ki senkit. Van-e valakinek 
más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy ne zárjuk ki dr. 
Adonyi Lajos alpolgármester urat a szavazásból, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı dr. Adonyi Lajos 
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
30/2015. (IV. 07.) ÖH. 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester szavazásból történı kizárásáról döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – miután dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester személyes érintettségét bejelentette a „Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat 
fejlesztési célú támogatásáról” tárgykörő napirendi ponthoz- az alpolgármestert a napirendrıl történı 
döntéshozatalnál a szavazásból nem zárja ki. 
 
 
 

Határid ı: 2015. április 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
 
 
Sápi Tibor alpolgármester: Én is személyes érintettséget jelentek be, a szavazásban nem kívánok 
részt venni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ugyanaz a kérésem, mint az elıbb. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy ne 
zárjuk ki Sápi Tibor alpolgármester urat a szavazásból, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı Sápi Tibor 
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
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31/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Sápi Tibor alpolgármester szavazásból történı kizárásáról döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – miután Sápi Tibor 
alpolgármester személyes érintettségét bejelentette a „Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat 
fejlesztési célú támogatásáról” tárgykörő napirendi ponthoz- az alpolgármestert a napirendrıl történı 
döntéshozatalnál a szavazásból nem zárja ki. 
 
 
 

Határid ı: 2015. április 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Én is személyes érintettséget jelentek be, a szavazásban nem 
kívánok részt venni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ugyanaz a kérésem, mint az elıbb. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy ne 
zárjuk ki Sebık Márta képviselıt a szavazásból, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı Sebık Márta nem 
szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
32/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Sebık Márta képviselı szavazásból történı kizárásáról döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – miután Sebık Márta 
képviselı személyes érintettségét bejelentette a „Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési 
célú támogatásáról” tárgykörő napirendi ponthoz- a képviselıt a napirendrıl történı döntéshozatalnál a 
szavazásból nem zárja ki. 

 
 

Határid ı: 2015. április 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
 
Borbély Ella képviselı: Én is személyes érintettséget jelentek be, a szavazásban nem kívánok részt 
venni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ugyanaz a kérésem, mint az elıbb. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy ne 
zárjuk ki Borbély Ella képviselıt a szavazásból, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı Borbély Ella nem 
szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
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33/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Borbély Ella képviselı szavazásból történı kizárásáról döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – miután Borbély Ella 
képviselı személyes érintettségét bejelentette a „Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési 
célú támogatásáról” tárgykörő napirendi ponthoz- a képviselıt a napirendrıl történı döntéshozatalnál a 
szavazásból nem zárja ki. 
 
 

Határid ı: 2015. április 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
 
Péli Szilveszter képviselı: Én is személyes érintettséget jelentek be, a szavazásban nem kívánok részt 
venni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ugyanaz a kérésem, mint az elıbb. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy ne 
zárjuk ki Péli Szilveszter képviselıt a szavazásból, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı Péli 
Szilveszter nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
34/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Péli Szilveszter képviselı szavazásból történı kizárásáról döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – miután Péli Szilveszter 
képviselı személyes érintettségét bejelentette a „Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési 
célú támogatásáról” tárgykörő napirendi ponthoz- a képviselıt a napirendrıl történı döntéshozatalnál a 
szavazásból nem zárja ki. 
 
 
 
 

Határid ı: 2015. április 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Most pedig akkor kérem, hogy az elıterjesztés 
határozat-tervezetét szavaztatom. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
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35/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési célú támogatásáról 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Víziközmő-társulat 
részére 15.000.000.- forint, azaz tizenötmillió forint összegő fejlesztési célú, vissza nem 
térítendı támogatást biztosít, amely összeggel 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 
 

2.) Kifizetés ütemezése: 2015. április 15. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttmőködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15.000.000.- forint fejlesztési 
célú, vissza nem térítendı támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. 
mellékletének „Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezéső táblázat „1.1. Lajosmizse 
város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)” sora terhére biztosítja. 
 
 

 Határidı: 2015. április 07. 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülést 
15.35 órakor bezárom.  

 

K.m.f. 

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


