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Jelen vannak:   Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sebık Márta, Belusz László,      
                           Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Tibor, Fekete Zsolt,  
                           Bujdosó János, Borbély Ella, Keresztes Ferenc képviselık 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselı-testületi ülésünkön megjelenteket, mely közmeghallgatással 
egybekötött. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl mind a 12 fı jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:   
 
Napirendi pontok:  

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl, 
beruházásokról), költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl   
Elıadó: Basky András polgármester 

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

 
1./ Napirendi pont 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl, 
beruházásokról), költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl   
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A tájékoztatót a prezentációval együtt szeretném megtenni. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 



  
Basky András polgármester: Aki a Képviselı-testület tagjai közül a polgármester tájékoztatóját az 
Önkormányzat 2015. évi tevékenységérıl elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 

 
153/2015. (XI. 26.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2015. évi tevékenységérıl 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl, beruházásokról), 
költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. november 26. 

2./ Napirendi pont 
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi a helyi közügyeket 
érintı kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
 
Basky András polgármester: Köszönöm a figyelmet, várjuk a lakosság észrevételeit.  
 
Sólyom János: Sokszor szoktam biciklizni a városban és látom a fejlıdést. Ezek közül néhányat 
kiemelnék. A Meserét Óvoda színvonalas, tágas, modern és nagy játszótérrel rendelkezik, Budapesten 
sincs ilyen szép. Élmény betérni. A pedagógusok kiválóak. A gyermekek is jól érzik magukat.  Magas 
szintőek a fejlesztési munkák. Ugyanez vonatkozik a Rákóczi utcai óvodára is. A temetı is 
megérdemli a dicséretet. A ravatalozó is nagyon szép. Köszönöm az intézmény karbantartóinak. Az 
Iskola-tó medrének kotrása, a szennyvízrendszer kiépítése magas szintő, bámulatos munka. Nagy 
munkát jelentett a városnak, nagy felelısség. Hihetetlen, hogy megtörtént a csatornázás, utak, járdák 
építése. Szépek a városközponti részén a térköves járdák. Minden igaz, amit polgármester úr 
elmondott. A platánfák metszése is szép. Az intézmények is kitőnıen mőködnek. Negatívumot is 
mondanék: az útfelületek melletti padka elkészítése nem valósult meg. Balesetveszélyes. Köszönöm a 
szót. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen János a szavaidat. Jól esnek. Tudom, hogy nem 
vagyunk tökéletesek.  A padkák tekintetében igazad van. Nem rendeltük meg, így a vállalkozó nem is 
tette oda. Igyekszünk helyre tenni.  
 
Virág Sándor: Csatlakozom az elıttem szólóhoz. Köszönöm a városvezetésének ezt a munkát. 
Nagyon pozitív volt ez az év. Egy- két problémát is mondanék. Fejlesztési javaslataim a következık: 
Több gyalog átkelıhelyre lenne szükség. A pékségnél több baleset volt. A Városház térnél megállnak 
az úton. A Futópályát én is javasolni akartam. Nem megoldás a bicikli út. Az iskolába be kell venni az 
Iskola-tavat, versenyek lebonyolítására alkalmas. Elınyös lenne egy gumipálya. A Széchenyi városban 
élmény a gumipályán futni. Sebık Mártának javasoltam már. A „betelepültek” a nyári idıszakban 
fontosak a mezıgazdasági vállalkozóknak, de nem tudnak viselkedni. Meg kell oldani a helyzetet a 
polgárvédelem tekintetében. Az utak állapotáról is szólnék. A csatornafedeleket az útépítık nem jól 
tették le, nincs szintben az úttal. Sok olyan út van, ami a gépjármővek állapotát veszélyezteti. 
Balesetveszélyes a kamionparkolók megközelítése. Zöldhulladék: nem komposztálunk, kicsik a kertek. 
Jó lenne rá megoldást találni.  Köszönöm, ha ezen változtatnak.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm a hozzászólásodat.  Buszmegálló tekintetében nem mindig 
minden az önkormányzaton múlik. A Dózsa György úti megállóban a gyorsjárat nem fog megállni. A 



 Volánnal nem biztos, hogy sikerül megállapodni. Gyalogos átkelıhely: indokolt lehet, de 
megvannak azok szabályok, feltételek, amelyeknek meg kell valósulnia egy gyalogos átkelıhely 
kiépítéséhez. Meg kell vizsgálni. Nem olcsók. Óvoda, parkolás: ilyenek vagyunk. Nem veszik 
figyelembe a táblákat. A közterület felügyelı igyekszik eljárni, próbál hatékony intézkedéseket tenni. 
Futópályával nyitott kapukat döngetsz. A Zöldváros projekt, ez egy települési operatív program 
keretében meg fog valósulni. Oda kell figyelni a pályázati kiírásnál, hogy mit enged meg. 
Betelepültek: ismert probléma. A mezıgazdasághoz szükség van a munkaerıre. A problémakört tíz 
éve próbáljuk kezelni, de tökéletes megoldásokat eddig még nem találtunk. A rendırség mindig a 
segítségünkre van. Itt van parancsnok úr, az ı segítségét is szoktuk kérni. Az utak állapota sajnos nem 
a legfényesebb. Az elmúlt években kevés pénz tudtunk útjavításokra fordítani. 2008 elıtti években 
egy-egy utat pályázatok útján tudtunk megcsinálni, ezek a lehetıségek elvesztek.  A jó együttmőködés 
eredményeképpen a Duna- Aszfalttal számos utat teljes hosszában le tudtunk aszfaltoztatni. Van egy 
rossz hírem, hogy sajnos a csatornafedelek megsüllyednek ott ahol az útátvágások hamarabb 
elkészültek, mint a csatornázás. Nem tudom megígérni, hogy jövıre a legnagyobb dicséreteket az utak 
miatt fogjuk kapni. Az önkormányzat ezért, mert nem adósodott el 200.000.000 Ft-ot kapott, ebbıl az 
összegbıl is fordítottunk útjavításokra. Következı évben újra pályázunk. Idén nem nyertünk. A rossz 
minıségő utak javítása, kátyúzása lehetetlen. Csatornafedlapok: A javításokat a Duna-Aszfalt 
igyekszik megoldani. Móczár László mindig segítségünkre van. ami még nehezíti a helyzetet az a 
Kékvíz Ivóvíz Program, most zárul. Ha a gazdasági helyzet nem változik, könnyebben tudunk 
gazdálkodni, elırelépni. Kamionhelyzet nem változott sajnos. A csatornafedlapok javításával 
kapcsolatosan kérem Móczár Lászlót, hogy legyen szíves a felírt problémák tekintetében hathatósan 
intézkedni.  Zöldhulladékkal kapcsolatosan kicsit merev vagyok. A zöldhulladékot mindenkinek saját 
kertjében kell kezelni. Vissza kell forgatni az anyagot. Értem a problémát, idıközönként én is 
küszködök a problémával. Köszönöm az építı jellegő ötleteid.  
 
Bagaméri László: Hosszú évtizedek után elıször érkeztünk oda, hogy a polgármester úr és a testület 
sokat tesz az Iskola-tó környékéért, szebbé tételéért. Mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet 
mondani ezért. A feltöltést nem tudjuk ebben a formában elfogadni, mert az Óvoda mögötti területet 
egy kicsit túltöltötték. A házak elıtti területen pedig, az utca vége felé folyamatosan csökkentették a rá 
hordott talajt, így kialakult 30-40 cm szintkülönbség. Az ide folyó víz és a füvezés szempontjából 
aggályos. A víz megáll, a fő nem nı ki. A teljes szintezés nincs elvégezve a Május 1. út oldalán lévı 
házak elıtt. Sehogy sem jó a zsilip elıtti terület, az odavezetı út szintjének befejezése. A munkagépek 
terhelése miatt a sportpálya felöl teljesen lenyomódott az út.  Az ötös számú ház elıtt folyamatosan 
megáll a víz amióta kialakították az új tópartot, nincs tökéletesen beszintezve, hiányzik onnan a 
feltöltés. Lenne-e lehetıség az önkormányzat részérıl, kijelölni egy személyt, aki az ilyen hiányos 
kivitelezésekért felel. A Május 1. út se nem út, se nem utca. Ezt úgy értem, hogy a közlekedés 
szempontjából egyiknek sem felel meg. A házak elıtti területet a lakók nagy része tisztán tartja, kezeli. 
Közösen igyekeztünk a füvezés védelmében szalagokkal korlátozni a szabálytalan autósok behajtását. 
Szeretnénk kérni ide, hogy a Május 1. út és a Táncsics utca sarkára egy darab mindkét irányból 
behajtani tilos táblát, a sportpálya felıl a Május 1. útra vezetı földútra pedig egy darab zsákutca táblát 
kihelyezni.  Az utolsó gondolatom, hogy a Tó jelenlegi szintje a téli korcsolyásokat veszélyezteti. A 
víz késıbb fagy be. A régi 20-30 cm-es víz bizony sokkal biztonságosabb volt. Javasolni szeretném, 
hogy legyen kitáblázva, kihirdetve, hogy mikortól engedélyezett. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is. Hosszú éveket vártunk a tó elkészülésére. Az 
önkormányzatnak ez a jelenlegi állapot fillérébe nem került. A Duna- Aszfalt grátisz készítette el. A 
Tó-projektben korrigáljuk. Kezeljük a problémát. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Türelmet kérek. 
 
Kovács István rendırırs parancsnok: Köszöntök mindenkit. A betelepülteket ellenırizzük. A nyári 
hónapokban a migránshelyzet elvonta az erıinket. A kamionparkolók ellenırzése jó pár éve probléma. 
Utána néztem a problémának. Nem született jó javaslat. Kevés az igazoltatás, de felvettem az 
autópálya alosztállyal. Próbálunk további lépéseket tenni. Polgármester úrral keressük folyamatosan a 
megoldást. 



 Virág Sándor: Csak jobbra parkolhassanak kamionosok. Balra kanyarodás miatt büntetni kell 
ıket.  Nem legális. Utólag kapunk a fejünkhöz. A vállalkozó felelıssége a parkolóba való lefordulás 
kialakítása. Másik probléma Szeged felıl érkezık.  
 
Kovács István rendırırs parancsnok: A parkoló tulajdonosa nem csináltathat sávot. A parkoló 
bejáratát kellene kiszélesítenie. Nem adjuk fel a probléma megoldását. 
 
Sápi Zsomborné: Javaslatot szeretnék tenni. Környezı dőlı utak tele vannak zsákos szemetek. Nem 
tudunk erre megoldást találni. Németországban minden hónapban szemetet győjtenek. Félévente, 
negyedévente lehetne kitenni konténereket. Idıközönként lehetne ilyet. A zöldhulladékkal nekem is az 
a véleményem, mint polgármester úrnak.  Az elektronikus hulladékgyőjtés is jól mőködik. 
Papírgyőjtés jól mőködik az iskolákban. A másik javaslatom, hogy a következı összefogás a 
sportcsarnok építésére szervezıdjön meg. Fejlesztési terv, Ady Endre utca és a Gróf Teleky utca 
sarkánál van egy játszótér, maradjon szabad terület, szabadidıs tevékenységekre.  
 
 
Basky András polgármester: Az utolsóval kezdeném: ezt megígérhetem, ráfér a rendezés. A sportbál 
jó gondolat. Zsákos szeméttel kapcsolatosan. Kasnyikné Földházi Tünde az egyik fımozgatója a 
szemétgyőjtı akcióknak, például Te szedd akciónak. Nem voltunk túl sokan. Már felszámoltuk egy 
szemétlerakót. Ha valaki olvassa a hírlapot, nagyon jól tudja, hogy Izsák-Kom házhoz menı 
lomtalanítást végez Lajosmizsén. Én elindítottam egy saját akciót, minden nap felveszek egy olyan 
szemetet, amit nem én dobtam el, lehet hozzám csatlakozni. Támogatom azt, hogy mindenki győjtse 
szelektíven a szemetet otthon. Környezettudatosságra nevelés terén nagyon jó úton halad az óvoda és 
az iskola is. Köszönöm szépen a felvetést.  
 
Szabó Zoltán: Város rehabilitációs program érdekelne leginkább. Három évvel ezelıtt volt pártház 
sorsáról érdeklıdtem. Akkor azt a választ kaptam, hogy ha a tulajdonjoga rendezıdik, meglátjuk, hogy 
mivé alakul.  Van-e valamilyen célja az önkormányzatnak ezzel az épülettel? A pékség környékén 
zavaros parkolás. Kerékpárútra parkolnak. Szociális otthontól felfelé a tőzi horgonyzó környékén a 
fás-bokros terület kihez tartozik, az önkormányzatnak milyen ráhatása van? Játszótér környékén 
kamionok parkolnak szabálytalanul, elvileg ez lakó-pihenı övezet.  Utakon megálló víz levezetésére a 
padka ellapátolása megoldás lehetne.  
 
Basky András polgármester: A pártházzal kapcsolatosan van egy jó hír, teljesen önkormányzati 
tulajdon. Tizen évvel ezelıtt úgy döntött az önkormányzat, hogy iskolai testnevelési órákat tarthatnak 
ott. Fel kellene újítani. Ha felépül az új sportcsarnok, akkor keresünk megoldást. A pékség 
környékével kapcsolatosan, amit meg kell jegyezni, hogy milyen szépen rendbe rakta a Mizse Pékség a 
környékét. A szociális otthon melletti terület nem a mi területünk, ezért kevesebb a ráhatásunk.  A 
kamionparkolás vissza-visszatérı probléma. Meg van szabva, hogy ki jöhet be. A település bekötı 
útjai ki vannak táblázva, hogy ki jöhet be. Közterület felügyelı bírságolta ıket az utóbbi idıkben is. 
Utakon megálló víz: rendszeresen végzünk útpadka nyesést, de nem annyit, amennyit kellene. 
Folyamatban van egy munkagépvásárlás, Sápi Tibor vette kezébe az ügyet. A házak elıtt lévı árkot, 
amelyet az önkormányzat kiásatott, nem szabad feltölteni. Köszönöm szépen a felvetéseket. 
 
Szırös Zoltán: Köszönöm szépen. Két apróság. Volt említve, hogy kiálló csatornafedelek a Kodály 
utca és a Vasút utca mentén végig, ahogy jöttem ide találkoztam csatornafedelekkel, igyekeztem 
kikerülni ıket. Az Iskola-tó mellett földkupaccal. Teleki út és a Dankó Pista utca felıli rész mindig 
megáll a víz, amikor nagyobb esı van. Kláber telep környékén mikor fog visszatérni a törvényes rend, 
a jogszerőség? Jelenleg elég aszimmetrikus a jogrend ott. A törvénytisztelıket korlátozzák. 
Szabadrablás folyik továbbra is, napról napra fosztják szét a tanyákat. Térfigyelı kamera sem lesz arra. 
A lopott fa nagy része arról áramlik a városba. Várható-e valami elıre lépés? Gyakorlatilag idén nem 
volt még olyan feljelentés, amit tettem, aminek eredménye született volna. Nem csak megélhetési 
bőnözés folyik itt.  



  
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A felvetéseket, amelyek a csatornázással 
kapcsolatosak arra Móczár László válaszol. Ezeket a jellegő problémákat, ha Dodonka Csabának 
elküldik, akkor ı azt jelzi a megfelelı helyre. Belvíz elvezetéses probléma sok helyen van, 
megpróbáljuk kezelni. Hogy mikor fog visszaállni a törvényes rend? Nem bocsátkoznék jóslatokba. 
Polgárırség megszervezésével kicsit közre lehet mőködni.  
 
Móczár László: Kodály Zoltán utcának az a szakasza, amely nincs mart aszfalttal feltöltve? 
 
Szırös Zoltán: Pontosan. 
 
Móczár László: Tüneti kezelése lesz. A megoldás a burkolat lenne. Javítani fogjuk, de ki fog 
kátyúsodni.  
 
Szırös Zoltán: A járırszolgálattal kapcsolatosan. Nem legális a járırözés már. 
 
Kovács István: Igaza van Szırös Zoltánnak. Jogosulatlan tevékenységnek minısül. Lehet csatlakozni 
a polgárırséghez. Nem járırızünk kevesebbet a Kláber telep környékén. A felfüggesztett ügyekkel 
kapcsolatosan. Olyan ügyekkel fordultál a rendırséghez, amely nem a rendırség hatásköre.  
 
Szırös Zoltán: Hiába ültem két délelıttöt a rendırségen, nem történik semmi. Nem oldódott meg a 
problémám. A bőnelkövetık tovább tudnak garázdálkodni. 
 
Basky András polgármester: Szilágyi Ödönnel megvizsgáljuk a vasút melletti szakasz javításának 
lehetıségét. TOP-os pályázatok között szerepel a kamerarendszer fejlesztése. 
 
Nagy István: Utána néztem a lehetıségeknek, hogy hova lehetne kihelyezni.  
 
Silek László: Örülök, hogy a két komoly beruházás megvalósult. Móczár László nagyon korrektül 
segített bizonyos esetekben.  Sok éves tartozás még mindig a levegıben lóg, a buszmegálló átépítése. 
Tudom, hogy Kovács Gábor tervei engedélyeztetés alatt állnak. Az 1970-es években volt egy fásítási, 
faluszépítési akció. Díszfákat, gyümölcsfákat telepítettek. Az utóbbi években irtják a fákat. Az Attila 
utcán az önkormányzat is kiirtott fákat, a közterületen lévı fákat pótolni kell. Az önkormányzatnak 
jobban oda kellene figyelni, hogy a közterületen lévı utcai fák pótlása megtörténjen. Zöldváros 
programmal kapcsolatosan javaslatom lenne: Szép udvar, rendes ház, kertek udvarok versenyeztetése. 
Javítana a városképen. Pékség, Bajza utca szakaszán közveszélyes a kerékpáros közlekedés. Lelökik a 
gyalogosan közlekedıket.  A rendırségen erre is figyelmet kellene fordítani. A központi részen a 
szeméttárolók nem elegendıek, sőríteni kellene. Minden második ház elé kellene. Sok településen van 
kamera, rá lehet csatlakozni. Fıúton tuningolt járgányok repesztnek nagy sebességgel. Sok településen 
van figyelmeztetı radar. Visszatartó erı lenne.   
 
Nagy István: A kamerát ki lehetne tenni az internetre, van rá lehetıség.  
 
Basky András polgármester: Móczár László elismerı szavakat kapott, szerintem megérdemli.  
Buszmegálló élı kérdéskör meg kívánjuk valósítani, eddig úgy terveztük, hogy saját forrásból, de a 
zöld város projekt keretén belül. lehetıségünk van pályázni.  A 1970-es évek elején emlékszem a 
fásítási programra: az önkormányzat tervei között szerepel. Parkoló tekintetében: ami késik, nem 
múlik. Ha valaki vág, egy fát azt pótolni kell. A mai testületi ülésen környezetvédelmi rendeletet 
módosítottuk, elismerı oklevél adományozásáról döntöttünk, amely 25.000 Ft értékben ajándék 
utalvány formájában kaphatnak meg az arra érdemesek. A kerékpárosokat igyekszünk figyelmeztetni. 
Kovács István kíván szólni ez ügyben? 
 



 Kovács István: Elıször gyengébb eszközzel kívántunk élni, figyelmezetni próbáltunk. Majd 
10.000 Ft értékő helyszíni bírságot szabtunk ki, nagy volt a felháborodás és nem tanulnak belıle az 
emberek.  
 
Nagy Péter: Évek ezelıtt vetettem fel, hogy a decemberi lajosmizsei vásár ne essen egy napra a 
nagykırösivel. A másik a vásár megközelíthetısége, ki van körbe téve a megállni tilos tábla, azonban 
egy állat kereskedı nem tud állatot hozni így a vásárba. 
 
Basky András polgármester: Nagykırössel próbáltunk a két település vásárrendjét egyeztetni. Nem 
voltak partnerek, ragaszkodnak az András napi vásárhoz. Parkolás: oka van annak, hogy nem lehet 
megállni azon a szakaszon. A közterület felügyelı itt van, ı ebben nagyobb tapasztalattal bír. Ahol 
megállni tilos tábla ki van helyezve, annak oka van.  
 
Berényi Attila:  Kettı autó nem fér el egymás mellett. Utánfutókkal jönnek, nagy autókkal az egyik 
felét az útnak meg kellett tisztítani. Rengeteg parkoló van. 
A biciklisekkel és a kamionosokkal szemben rengeteget intézkedtünk. Szívesen elmegyek bárkivel 
járırözni.  
 
Basky András polgármester: Ezzel kapcsolatosan egyetlen egy adatot szeretnék mondani. Az 
önkormányzat bevételeit gyarapítja a közterület felügyelı által beszedett pénz, idén 1.000.000 Ft feletti 
összeg. De azt kértem a közterület felügyelıtıl, hogy ne az legyen az elsıdleges cél a feladatai ellátása 
során, hogy a lajosmizseiket büntesse, inkább nevelı jellegő legyen a munkája. Van-e még kérdés? 
 
Silek László: A buszmegálló tervei publikusak?  
 
Basky András polgármester: Részben, de a város rehabilitációs projekt felülírhatja azt. Ha 
megjelenik, akkor lakossági fórumot fogunk tartani, de rajtunk kívül a szakhatóságok is véleményt 
fognak alkotni, módosításra szólíthatnak fel. 
Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását, javaslatát. Igyekszünk megvalósítani azokat 
lehetıségeink szerint.  
Amennyiben nincs már több kérdés, észrevétel, bejelentés, köszönöm szépen mindenkinek, hogy 
elfogadta a meghívást, az ülést ezennel berekesztem 20.00 órakor. 
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