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Elıterjesztés   

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testület  
2011. június 30-i ülésére 

 
Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenıhely létesítéséhez 
Ügyszám: I/7808/1/2011. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A lajosmizsei székhelyő Petıfi Túrakör (régi nevén Járóföld Turista Egyesület) azzal a 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a „Mizsei Óriás” elnevezéső 
tervezett turistaút kijelöléséhez. A jelzett turistaút a Pusztatemplomtól indulna és kb. 9,5km 
hosszú út megtétele után a Pusztatemplomhoz térne vissza. Több védett fát érintene és a település 
legöregebb fájánál a „Sáfrányföldön” (ıstölgy) egy pihenı lenne kialakítva. A tervezett turistaút 
az alábbi önkormányzati tulajdonú utak területén haladna. 
(0320, 0469, 0472, 0480/1, 0481 és 0484 hrsz.)  
Javaslom, hogy a tervezett turistaút önkormányzati tulajdonú szakaszainak kijelöléséhez a 
Képviselı-testület járuljon hozzá. 
A kérelmezıket tájékoztattam arról, hogy a pihenı tervezett helye nem önkormányzati területre 
esik ezért a létesítéshez az ingatlan tulajdonosától engedélyt kell kérniük.   
A turistaút kijelölésével kapcsolatos minden költséget a Petıfi Túrakör magára vállal. Az 
Önkormányzat részérıl anyagi hozzájárulást nem kérnek. 
Az elıterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak:        
    - 1.sz. melléklet: Petıfi Túrakör  kérelme (2 oldal) 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
.../2011.(...)  ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás turistaút    
kijelöléséhez és pihenıhely létesítéséhez 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
a Pusztatemplomtól induló a 0320-0469-0472-0480/1-0481-0484 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú utakon haladó és a Pusztatemplomnál végzıdı „Mizsei 
Óriás” elnevezéső turistaút kijelöléséhez. 
   

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
Lajosmizse, 2011. június 15. 
                                                                                                     Basky András s.k. 
                                                                                                     polgármester 
 
 
 



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! 
 
 
 
Engedjék meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam a lajosmizsei Petıfi Túrakör (korábban Járóföld 
Turista Egyesület) négy éves tevékenységét: 
 
Eddig 265 túrát és egyéb programot szerveztünk Lajosmizsén és az roszág több tucat településén, melyeken 
összesen 4200 fı vett részt. Ezen túrák alkalmával legyalogoltunk összesen több mint 60.00 kilométert. 
Rendeztünk Lajosmizsén és Lakitelken országos visszhangot kiváltó teljesítménytúrákat.  
Megjelent rólunk jó néhány cikk helyi és budapesti újságokban, továbbá készült munkánkról televízió és 
rádióinterjú is. 
Egyik fı célkitőzésünk az emberek, elsısorban gyermekek természetbaráttá és jó honismerıvé nevelése, így 
túráink résztvevıinek többségét a 14 év alatti korosztály tette ki. 
Kiemelten foglalkoztunk Lajosmizse és tágabb környezete megismerésével és megismertetésével; Dél-Pest 
megye, a Felsı-Kiskunság és a Homokhátság összes településen megfordultunk már gyalogosan.  
Rendszeresen szerveztünk helyismereti túrákat, melyek során felkerestük a település összes útmenti keresztjét, 
végigjártuk csaknem 100 kilométeres határvonalát, lefényképezve a régi határjeleket, megnéztünk a régi 
tómedreket, tanyai iskolákat, ismerjük a nevezetesebb tanyákat és helytörténeti beszélgetéseket is 
bonyolítottunk, több idıs ember meglátogatásakor. 
Mindezeken túl fontosnak tartjuk az alföldi és a Lajosmizse környéki természetjárás népszerősítését és 
infrastruktúrájának fejlesztését is. Ez utóbbi tevékenységünk kapcsán 2009-ben már megépítettük a 
Pusztatemplomnál a Mizse nádor - pihenıt, és felfestettük a romhoz a település elsı jelzett turistaútját, 
mindkettıt azóta is rendszeresen gondozzuk. 
 
Lehetetlen teljes tevékenységünket felsorolni, melybe önkéntes alapon, térítésmentesen eddig is már sok ezer 
óra munkát fektettünk.  
Ha bıvebben érdeklıdnek munkánk iránt, és megtisztelnek érdeklıdésükkel, szeretettel ajánljuk figyelmükbe 
weblapunkat, melyen csaknem 700 oldal és 5200 fotó található.  
Címünk: www.petofiturakor.hu. 
 
Jelen levelünkben azzal a kéréssel fordulunk Polgármester Úrhoz és a Képviselı Testülethez, hogy támogassák 
újabb turistaút létesítésünket, és Lajosmizse legöregebb fájánál, a Mizsei Óriásnál egy pihenı építését.  
A 9,5 kilométer hosszúságú „Mizsei Óriás” turistaút a mizsei részben kerülne kialakításra, a Pusztatemplomtól 
indulna és oda is térne vissza, menet közben érintene védett fákat, a csaknem egy négyzetkilométer nagyságú, 
mára már kiszáradt, egykori Fehér-tó medrét, a régi Besenyi major és Mizsei csárda épületeit is (ld. mellékelt 
térképvázlat). 
Mivel az útvonal önkormányzati dőlıutakon vezetne, szükséges az Önök támogató hozzájárulása ahhoz, hogy 
tervünket megvalósíthassuk. 
Kérésünknek anyagi vonzata az Önkormányzat részére nincs, csupán elvi-erkölcsi támogatásra lenne 
szükségünk. Amennyiben engedélyezik, akkor még a nyár folyamán munkának létunk, és 2011. augusztus 21-
én, vasárnap – a Lajosmizsei Napok egyik rendezvényeként – ünnepélyesen fel is avatjuk. 
 
Az avatásra Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselı Testületet is szeretettel várjuk! 
 
Tervezzük ezeken kívül július folyamán két pihenı építését az Iskola-tó partján is. 
 
Bízva kérésünk kedvezı elbírálásban, természetbarát üdvözlettel: 
 
Lajosmizse, 2011. június 13. 
                                                                                                        Balog Csaba és a Petıfi Túrakör tagjai 
 



 


