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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
61/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. Tulajdonosi hozzájárulás Holokaust  

emléktábla elhelyezéséhez 
62/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. Adósságkonszolidációban nem részesült  

települési önkormányzat fejlesztési támogatása 
63/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén  
 
64/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. Zárt ülési határozat 

      
 
65/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. Zárt ülési határozat 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2015. augusztus 12-én, szerdán délután 13.00 órakor megtartott  n y í l t  
bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Orbán Antal települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai n y í l t bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő van 
jelen, Mezei Anett bizottsági tag jelezte távollétét.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek.  
Megkérdezem, 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 bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt emléktábla elhelye-  Basky András 
      zéséhez         polgármester 
2./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkor-  Basky András 
      mányzat fejlesztési támogatása     polgármester 
3./ Lengyel emlékmű állítása      Basky András 
          polgármester 
 

Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatási kérelme I.    Basky András 
          polgármester 
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2./ Első lakáshoz jutók támogatási kérelme II.    Basky András 
          polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás Holokaust  emléktábla elhelyezéséhez 
Belusz László bizottság elnöke 
Szilágyi Ödön készítette az előterjesztést. Az Önkormányzati Bizottság kapta meg 
tárgyalásra.  
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi 
Csoportja megkeresett bennünket, hogy a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából 
emléktáblát helyezhessen el az iskolában azokról a zsidó származású diákokról, akik 
az antiszemitizmus áldozatai lettek. Az iskolából hurcolták el Braun Klára, Klein Éva, 
és Lusztig Zsuzsanna diákokat. Ezt az emléktáblát az iskola falára szeretnénk 
elhelyezni.  
Én ezt támogatni tudom. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e?  
Amennyiben nincs, javaslom, hogy adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást a Holokaust 
emléktábla elhelyezéséhez. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás Holokaust  
emléktábla elhelyezéséhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg az előterjesztés 
mellékletét képező Holokauszt Emléktábla elhelyezésére, mely a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola falára 
kerülhet fel. 
Határidő: 2015. augusztus 13. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési 
támogatása 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elmúlt évekhez hasonlóan pályázatot kell benyújtani és meg kell jelölni, hogy mire 
szeretnénk fordítani ezt a 200 millió Ft-ot, amit az elmúlt időszakban is megkaptunk. 
Fel van sorolva, hogy mire lehet fordítani. 
a)  település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, 
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c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak 
építése, felújítása, 
d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, 
e) településrendezési tervek készítése, valamint 
f) munkahelyteremtési programok megvalósítása. 
Korábban született egy megállapodás, egy ütemterv, amelyben meg lett célozva, hogy 
csatornázás után Lajosmizse város úthálózatát kellene helyreállítani. Az ütemtervben 
meghatározott módon folyamatosan próbáljuk a város utcáinak állagát javítani. Az 
előterjesztésben említés van a köztemető felújítására. A pályázat szempontjából ez is 
támogatást érdemel. Mivel régóta küszködünk az Egészségház 
energiakorszerűsítésével, ezt meg kellene oldani. Az önkormányzatnak feladata lesz és 
kötelező lesz majd valamennyi belterületi ingatlan csatornázásának elkészítése. 
Második cél a meghatározott ütemterv és annak folytatása és hozzá lehet apróbb 
feladatokat társítani. 
Ezzel átadom a szót a bizottság tagjainak, hogy ki hogyan látja? 
Basky András polgármester 
A pályázati célok másként lettek meghatározva, mint eddig volt. A gépbeszerzés az út- 
és járdaépítésre szánt összeg 10 %-ig betudható. Az az információ jött le, hogy azok a 
települések kapnak támogatást, akik még nem részesültek eddig ilyen támogatásban. 
Lajosmizse már kapott, de ettől függetlenül újra benyújthatjuk a pályázatunkat, de 
nincs rá garancia, hogy kapunk is pályázati pénzt. Olyan információt kellene kapnunk, 
hogy melyek azok a területek, amelyeket ebbe beletegyünk. Az Egészségház 
beleférne, de energetikai korszerűsítési pályázat még lesz. Azokat az irányokat kellene 
meghatározni, amiket konkrétan vizsgáljunk, és ami összeáll, abból kiszűrjük a 
legszükségesebb dolgokat, s akkor majd látjuk, hogy mennyi összeget fordítanánk 
útfejlesztésre, járdaépítésre, mert erre nem lesz támogatás az elkövetkezendő 
időszakban. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
2015-ben a székhelyintézmény Rákóczi utcai telephelyén tett látogatást a bizottság. A 
régi intézmény mosdója rossz állapotban van. El kellene kezdeni, hogy a mosdók 
megújuljanak, mert a mosdók szétválnak. A székhelyintézmény mosdójának fokozatos 
cseréje, csövek, lefolyók cseréjére figyeljünk oda. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Kocsis Györgyné óvodavezető javaslatát támogatom, de a gépbeszerzést is, mert az 
utak felhízott padkáját nem tudják a jelenlegi gépek leszedni. 
Basky András polgármester 
A Katona József utcát helyreállították, ezt nem akarná beletenni ebbe a körbe. A Béke 
utcának a vége az teljes egészében leborításra került. A telepi útnál, ahol a csatorna 
ment, azt leborították, de van ott is befejezetlen rész. A Damjanich utca prioritását 
látnám célszerűnek megvizsgálni, és ha összeálltak a számok, akkor lehetne egy 
számítást végezni. Gépbeszerzéssel is lehetne számolni. Itt azokat a szakaszokat 
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kellene beletenni, amik a központban vannak, és nagy forgalmat bonyolítanak le, vagy 
elkerülő útként működnek. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Teljes egészében egyetértek az előző véleményekkel és a polgármester úr 
véleményével is, és a járdaépítéssel. A beszerzésre kerülő gépet szakemberrel kellene 
megnézetni, hogy az olyan gép legyen, ami maximálisan megfeleljen az 
elvárásainknak.  A Juhász Gyula utca, Béke utca, és az Alkotmány utca, Bajcsy-Zs. 
utca környéke egésze a Posta-tó környékén nem megy le a víz. Tanácsolom ennek a 
megoldását. 
A járdaépítés a Ceglédi út, Május 1. utca környékén miért olyan keskeny a járda? 
Nincs erre szabvány? Az ottani lakók panaszkodnak, hogy a korábbi járdaépítés 
szélesebb volt, mint eddig. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ugyanolyan széles járda épült, mint eddig. Elővesszük a tervet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A lakosok jelezték nekem, hogy saját pénzükön csináltatták meg a járdát, s most 
keskenyebb lett, mint volt eddig. 
Orbán Antal települési képviselő 
A Gárdonyi Géza utca és a Juhász Gyula utcánál, ha eső van, akkor onnan nem megy 
el a víz, mert el van dugulva. A Bajcsy-Zs. utcától a Posta tóig lévő szakaszt jó lenne 
betonelemekkel kirakni. 
Basky András polgármester 
Legfontosabb feladat jelenleg a központi utak, járdák felújítása, valamint az óvodai 
mosdók felújítása. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A mosdók felújítására a javaslatot két ütemben készítették el,  ehhez 20 millió forintra 
lenne szükség. 
Belusz László bizottság elnöke 
75-80 millió forintot különítettünk el úthálózatra, ebből marad traktorvásárlásra is. Kb. 
40 millió forint marad az óvoda, temető felújításra, út- és járdafelújításra.  El lehetne 
dönteni, hogy mi fér bele. A 80 % legyen útra, ha kap az önkormányzat támogatást, 
hogy megfelelő állapotba kerüljön az úthálózat. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az üzemeltető által adott díj elegendő kell, hogy legyen a temető karbantartására. 
Ebből a pénzből 18 millió forintot nem kellene ráfordítani.  Ezzel most nem kellene 
foglalkozni. 
Orbán Antal települési képviselő 
A Duna Aszfalt Kft-nek mikor jár le a keretszerződése, mert nagyon drágán dolgoznak 
és a lakosság nincs megelégedve a munkájukkal.  
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Elfogadásra javaslom, hogy 
a támogatás 80 %-a út- és járda felújításra kerüljön, - ami tartalmazza a gépbeszerzést 
is – a maradék 20 % pedig belvíz rendezésre  - Bajcsy-Zs. utca, Gárdonyi Géza utca, 
Juhász Gyula utca, Orgona utca – Posta tóig - és óvodafejlesztésre. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. 
Adósságkonszolidációban nem részesült  
települési önkormányzat fejlesztési támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal: 
 

 Az igényelt támogatás: 
a) 80 %-a kerüljön útépítésre és járdaépítésre – ami tartalmazza a 

gépbeszerzést is 10 % erejéig -, 
b)  20 %-a, az óvoda székhelyintézményének régi szárnyában található  

 mosdók felújítására, valamint belvíz elvezetési rendszerek felújítására – 
 Bajcsy-Zs. utca, Gárdonyi Géza utca, Juhász Gyula utca, Orgona utca –  
 Posta tó-ig. -. 

 
 Határidő: 2015. augusztus 13. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén  
Belusz László bizottság elnöke 
A II. világháború idején két, fedélzetén lengyel személyzettel közlekedő repülőgép 
zuhant le, az egyik Lajosmizsén a Ceglédi út mellett. A lengyel-magyar konzul 
emlékművet akar állítani, erre a célra a Ceglédi út felőli és az Iskola-tó melletti részt 
javasolják. Én a Ceglédi út melletti részt javasolnám. 
Basky András polgármester 
A helyszínt később is ráérünk meghatározni, csak a döntés szükséges. 
Belusz László bizottság elnöke 
Elfogadható ez? 
Varga Mária bizottsági tag 
A Tarnay utca vége jutott eszembe. Ez nagyon szép utca, ahol ki lehetne alakítani egy 
emlékhelyet. 
Basky András polgármester 
Kisjuhász Zoltán szemtanúja volt annak a tragédiának, ő nagyon sok mindent tud róla. 
Balogh Csaba is tájékozott ebben a dologban. A Gerébi bekötő úttól bentebb esett le a 
repülőgép és az egyik kereke az árokban landolt. Brit felségjelzésű gép és lengyel 
személyzettel. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm, úgy érzem, hogy ezt mindenki támogatja. 
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Basky András polgármester 
Ötletként el tudom fogadni a Tarnay utcát is.  
Belusz László bizottság elnöke 
A tárgyalások következtében kerül kihelyezésre a helyszínen. A javaslatok Központi 
Park, Iskola-tó, és a Tarnay utca vége. Más egyéb hozzászólás, javaslat van-e még? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Lengyel emlékmű állítását Lajosmizsén  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2015. (VIII. 12.) ÖB hat. 
Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a Lengyel  

emlékmű felállítását az alábbi közterületeken lehetne   
megvalósítani: 

 
- Központi Park; 
- Iskola-tó; 
- Tarnay utca vége. 

 
Határidő: 2015. augusztus 13. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülési napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 13.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
  Belusz László sk.    Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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