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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2017. október 24-én, kedden 13.00 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott, nyílt bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      dr. Farkas Gábor tervező 
      Mess Gabriella 
      Csuka Norbert 
      Csuvár Zsolt 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Szilágyi Ödön 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 
1./ A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és Basky András 
     költségvetési tervének véleményezése   polgármester 
2./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igaz- Basky András 
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     gatási szünet elrendelése     polgármester 
3./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Basky András 
     Szociális Közszolgáltató Társulás társulási Tanács Elnö- polgármester 
     kének beszámolója a Tanács – 2016. szeptember és  
     2017. augusztus között végzett – munkájáról 
4./ Egyebek 
 - Egyeztetés Farkas Gábor tervezővel a Zöld Város  
             projekttel kapcsolatosan 
 

Zárt  ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László 
         ÖB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
A Lajosmizsei Napok programtervezetére javaslatot tett Józsáné dr. Kiss Irén és Guti 
Istvánné, amiben részletesen taglalja a vázat. Több pontban kellene elfogadni. Négy 
napra lett tervezve a XXV. Lajosmizsei Napok, augusztus 18. szombat, augusztus 19. 
vasárnap, augusztus 20. hétfő és augusztus 21. kedd. 
Augusztus 18-án szombaton a Sportcsarnokban egy új kiállítás lenne bemutatva. 
Javasolták, hogy felvonulással kezdődne a lovas bandérium bevonásával, utána a 
vendégek köszöntése, műsorok, délután bemutatkozás, testvérvárosi népzenei 
bemutatók. 
Augusztus 19-én vasárnap a Sportcsarnokban lévő kiállítás továbbra is megtekinthető 
lenne. A tóparti Lajosmizsei Napok hagyományának megfelelően főzőnappal, 
koncerttel, bemutatókkal lenne. Az előterjesztésben a Bikini Együttes szerepelt, de 
mivel azt már időközben lefoglalták, így a Republik Együttes lett lefoglalva. 
Augusztus 20-án, hétfőn folytatódna a program ünnepi műsorral, a koszorúzás, és a 
díjak átadásával méltó augusztus lesz a kiállítás kapcsán. 
Augusztus 21-e kedd, Experidance Együttes produkciója, előtte egy bemutató lenne, és  
a tűzijátékkal fejeződne be. 
Felvetődött, hogy kellene végezni helyi személyek felkutatását, akik Lajosmizséhez 
kapcsolódnának. Felvetődött Zoltán Vivien, Tóth Dominika, Czigány Judit, Vas Maja, 
Lénárd Laura neve. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy pénzügyi fedezet az előző évben 10 millió forint 
volt a Lajosmizsei Napokra elkülönítve, most egy 20 %-os megemeléssel lenne. Ha 
valamilyen pályázat szóba jöhet, ez segíthet nekünk. Fővázként így nézne ki a 
rendezvény, amit jövőre tervezünk a jubilálás szempontjából. A továbbiakban még 
beszélni fogunk erről. 
Fő szempont az, hogy el legyenek különítve a műsorok nap szerint, s hogy az 
együtteseket le lehessen foglalni. Ezek a fő vázak, és a belső tartalom majd ki fog 
alakulni folyamatosan. Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A fő dolgok már elhangzottak, azokat szeretném kiemelni, ami egy kicsit másabb. 
1./ A város 25 éves jubileumát ünnepeljük és ebből az alkalomból pályázatot lehetne 
kiírni, ahol határ nélkül bárki, bármit úgy gondol, hogy meg kell mutatni 
Lajosmizsének, - lehet az gazdasági téma, civil vonal, gazdasági alkotás – akkor azt 
mutassa meg. Javasoltam, hogy a Helyi Értéktár Bizottság megfelelő és méltó arra, 
hogy a beérkezett pályaműveket véleményezze. A legszebbeket be is kellene mutatni. 
2./ Minden ilyen nagy rendezvénykor meghívnánk más országbeli települést. 
Testvértelepülések jelen lennének. Testvértelepülés Felsőlajossal gazdagodhatna, ha a 
testület úgy dönt. Mindig lenne olyan meghívott város, aki a saját folklórjával 
bemutatkozhatna. 
Az is újdonság, hogy a Lovas Bandérium szívesen, térítésmentesen eljönne. Ez 
látványos elem, ha ez megrendezésre kerülne. 
Örömmel vesszük, ha még van javaslat a helyi elszármazottaknak a körét illetően, 
hogy minél több lajosmizsei származású művész kapjon meghívást, s minél több 
programmal gazdagodna a rendezvény. 
Basky András polgármester 
Az iskolában volt egy kiállítás, ahol a lajosmizsei művészek a dísztermet megtöltötték. 
Jó dolog a helyi művészeknek teret adni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon jó programnak tartottam Ladánybenén azt, amikor egy vásározó egy 
fadarabból a gyermekekkel együtt vájt ki különböző formákat. A gyermekek sorban 
álltak, nagyon tetszett nekik. 
Az a rendezvény volt nagyon népszerű, ahol a fiatalok is meg voltak szólítva. 
Augusztus 19-én a Republik Együttes kielégíti a fiatalok zenei igényét. 11 órakor be 
lehetne tenni egy diszkós műsort. A tűzijátékot jónak tartom 21-én zárásnak. 
A Józsáné Irénke javaslata nagyon tetszik, hogy a hagyományőrzést előtérbe kell 
helyezni. A szüreti felvonulás is nagyon tetszett. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még javaslat?  
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hoy akik felvetődtek helyi művészek, meg kellene próbálni felvenni 
velük a kapcsolatot, 19-21-ig be kellene építeni a programokba. Czigány Judit magas 
színvonalú csapatban van benne. 
Belusz László ÖB elnök 
Tóth Dominika, Németh Jennifer cirkusz, akrobata, Ortán Vivien ének, Lénárt Laura 
színésznő, Márton doktornő fia színész, Frekesi Kristóf színész, Földházi Dávid, 
Jászok Együttes, Fekete Irén, Drabant Béla zenész, Józsa Vendel tánc. 
Basky András polgármester 
Novákék ruhabemutatójához is lehetne fellépőket hozzárendelni. Legalább egy 10-15 
percet adnának elő. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Telek Anitának is lehetne divatbemutatója. 
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Belusz László ÖB elnök 
Ha ezt mind meg tudjuk tölteni funkcióval, akkor nagyon színvonalas Lajosmizsei 
Napoknak nézünk elébe. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Javaslom, hogy fogadjuk el az elhangzottakat az alábbiak szerint: 
1./ 12 millió forint legyen biztosítva a 2018. évi költségvetés terhére a Lajosmizsei 
Napok programjára. A pályázatot ki kell írni. 
2./ Lajosmizsei Napok programterve: 

 2018. augusztus 18. (szombat)  
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal 
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
 

2018. augusztus 19. (vasárnap)  
Családi főzőnap és  szabadtéri programok 
19.00 Élő koncert - Republik együttes 
Helyszín: Iskola-tó partja 
 

2018. augusztus 20. (hétfő)  
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések 
átadása, a kiállítás zárása, elszármazottak találkozója 

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
 

2018. augusztus 21. (kedd)  
19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 
21.30 Tűzijáték  
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
132/2017. (X. 24.) ÖB hat. 
XXV. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének tárgyalása 
(I. forduló) 

HATÁROZAT 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
           Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XXV. Lajosmizsei Napok  
           programtervezetének fő elemeit az alábbiak szerint fogadja el: 

 2018. augusztus 18. (szombat)  
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal 
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
 
2018. augusztus 19. (vasárnap)  
Családi főzőnap és  szabadtéri programok 
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19.00 Élő koncert - Republik együttes 
Helyszín: Iskola-tó partja 
 
2018. augusztus 20. (hétfő)  
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések 
átadása, a kiállítás zárása, elszármazottak találkozója 

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
 

2018. augusztus 21. (kedd)  
19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 
21.30 Tűzijáték  
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

 
2.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XXV. Lajosmizsei 
Napok programjaira jelenleg 12.000.000.- Ft összegű keretet biztosítson a 2018. 
évi költségvetés terhére, melyből a határozat 1) pontjában szereplő „Republik 
együttes” és az „Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció” 
megrendelésére kérje fel a Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját. 

 
3.) Javasolja továbbá a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a 
polgármestert, hogy a soron következő ülésre terjessze elő a város XXV. 
évfordulójával kapcsolatban a település részére kiírandó pályázat részletes 
pályázati felhívását és a javasolt díjazást. 

 
Határidő: 2017. október 26. 

 Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
Belusz László ÖB elnök 
Két ünnep között csökkentett nyitva tartással igazgatási szünetet rendeltünk el. Jelen 
esetben 3 napra szűkülne, 2017. december 27-szerda, 28-a csütörtök, 29-e péntek. 
Minden évben hagyomány, most is támogatható. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki egyetért a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet 
elrendelésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
133/2017. (X. 24.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. október 26. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács- 2016. szeptember és 
2017. augusztus között végzett – munkájáról. 
Belusz László ÖB elnök 
Valamennyi bizottság megkapta tárgyalásra. Az előterjesztésből látható, hogy 25 pont 
lett meghatározva 8 alkalommal. Egyhangú döntések születnek. Társulási Tanács 
dolgozik, a beszámolót megköszönjük, elfogadásra javasoljuk. Észrevétel van-e? 
Nincs. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
134/2017. (X. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi  
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 
 Elnökének beszámolója a Tanács- 2016. szeptember és 
2017. augusztus között végzett – munkájáról. 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
   Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- 
   számolóját a Tanács a 2016. szeptember és 2017. augusztus között 
   végzett munkájáról. 
   Határidő: 2017. október 26. 
   Felelős:     ÖB 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 

- Egyeztetés Farkas Gábor tervezővel a Zöld Város projekttel kapcsolatosan 
Belusz László ÖB elnök 
Kérném a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Délután lesz egy program, azokat kerestük meg, akik problémásak. Sokaknak nincs 
kukája, el tudnám képzelni azt, hogy ha megköti a szerződést, akkor az önkormányzat 
biztosítja a kukát neki. Ez a Környezetvédelmi Alap terhére jelentene 500-600 ezer 
forintot. Teljesíteni kellene a rákötési alapot. Támogassuk a Környezetvédelmi Alap 
terhére, aki szociálisan rászorul és nem tud rákötni a csatornára. Kifejezetten szociális 
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alapon lehetne kiírni pályázatot, hogy a csatornarákötéshez az Önkormányzat a 
Környezetvédelmi Alap terhére hozzájárul. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Régen nagyon sokan kötöttek LTP-s szerződést. Ha most is kötnének egy olyan 
szerződést, hogy elkezdene takarékoskodni valaki, s ez is lehetne az alapja a 
támogatásnak. 
Basky András polgármester 
Lehetne egy olyan intézkedést bevezetni, hogy ha nincs meg a kukája, akkor ne jöjjön 
segélyért, ez lehet szankció. 
Felvetődött a patkány probléma, a Környezetvédelmi Alap tekintetében lehetne 
segítséget adni, hogy a patkány probléma megszűnjön. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A környezetvédelem mindennél fontosabb, s ha nem adunk esélyt, hogy úgy éljék a 
mindennapjaikat, ahogy elvárnánk, akkor soha nem fogunk előrehaladni. A patkány 
mindenhova el tud jutni. Adjunk most esélyt, hogy legyen kuka, legyen szelektív zsák, 
mert a szolgáltató nem viszi el a szelektív zsákot, ha nincs valakinek kuka fizetése. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kötelező közszolgáltatás a hulladékszállítási közszolgáltatás, kötelező igénybe venni 
és szerződést kötni. Olyan szinten van az értés és az ügyintézésnek a tudása, a 
készsége, muszáj nekik segíteni, ha kapnak levelet, nem tudják értelmezni. A mai 
délutáni tárgyaláson a közszolgáltató is ott lesz, ha lehet kötni szerződést, s ha az 
Önkormányzat adja a kukát, ez nagy dolog. 
A konténer kampányszerű, a kuka a mindennapokba beépülő folyamat. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A lehetőséget meg kell, hogy kapják mindenképpen, azért is, hogy védjük a többi 
lakost. A szeméthalmazt, a szeméthegyeket meg kell szüntetni. 
Basky András polgármester 
Azért hívtam össze a polgárőrséget, iskolát, óvodát, egészségházat, hogy mindenkihez 
eljusson az, hogy a hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás. Valamit tenni kell annak 
érdekében, hogy előbbre tudjunk jutni. Adjunk egy lehetőséget, hogy előbbre tudjunk 
lépni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Rá kellene kényszeríteni, hogy menjen el dolgozni, s csak annak adnék ilyen 
lehetőséget, aki dolgozik. 
Belusz László ÖB elnök 
A kukába bele kellene vésni az utcanevet, hogy ne merüljön fel annak a lehetősége, 
hogy el tudja adni. Jó ötlet, hogy valamerre induljunk el. 
Basky András polgármester 
Nekünk is lépnünk kell, hogy tudjunk követelni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kellenek a minták, hogy lássák a szomszédokat. 
Basky András polgármester 
Másik téma, hogy rászorultsági alapon adjunk támogatást a csatorna rákötéshez. 50 %-
os pályázati lehetőséget kellene adni a csatorna rákötéshez. Ha 10-15 családon tudunk 
segíteni, akkor a Környezetvédelmi Alap terhére legyen. 
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dr. Farkas Gábor tervező 
Néhány részletet át kellene beszélni. Nyitva maradt néhány kérdés. 
Piacnál lévő terület. A Városházán tartott egyeztetések következménye volt, hogy a 
középen lévő kisvendéglő épületet lehetne felhasználni a piackezelőségnek. E mögé 
közvetlenül a nyilvános illemhelyet lehetne helyezni. A kis ház két oldalán megjelenne 
egy-egy kapu, és egy lapos tetős kis pavilon. Kérdés, hogy ezen a nyomvonalon 
mehetünk-e tovább? 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testület is foglalkozott vele. Első körben nem zárkózott el az épület 
megvásárlása elől. 14 millió forintos vételi ajánlatot tettünk, akkor azt mondta, hogy 
nem szeretné eladni az épületet, mert az ott lévő vendéglátóhely neki megélhetés. 
Szeretné felújítani, ez ügyben szívesen konzultálna a tervezővel. 
A kisajátítás jogi feltételei nem állnak fenn. 
dr. Balogh László jegyző 
Itt a kisajátítás feltételei közül nem áll fenn – a közérdek -. Az Önkormányzatnak a 
piac nem kötelező feladata. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Az épület felújítására lehet kötelezni, mert nem súlyos pénzekbe kerülne a felújítás, 
valamilyen szinten meg kell csinálni. 
Illemhely felújítása. 
Mess Gabriella pályázati referens 
36 millió forint a felújítás költsége. 
Basky András polgármester 
Gazdaságélénkítő tevékenység is kell. 
Mess Gabriella pályázati referens 
Gazdaságélénkítő tevékenység a piacfelújítás. Ha a kocsma kikerül, akkor egy 
együttműködési megállapodást kell kötni az Önkormányzattal, hogy ne fussunk abba a 
hibába, hogy ne újítsa fel. 
Basky András polgármester 
Két üzlethelyiség kialakítása kapcsán indítottunk egy figyelemfelkeltést, hogy ki 
milyen szándékkal szeretne ott üzletet nyitni. Ha gazdaságélénkítő tevékenységet kell 
beletenni, zöldséges üzleteket lehetne nyitni. 
Mess Gabriella pályázati referens 
A piac felújításra kerül, erősíti a gazdaságélénkítő tevékenységet. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Felmerült az óvodakerítés, hogy az óvoda rekonstrukció kapcsán a kerítés is újjá 
épülne. Az lenne a célszerű, hogy ha a meglévő járda, az óvodakerítés mellett 
valamivel beljebb épülne. 
Basky András polgármester 
A parkolás párhuzamos fog lenni. Az, hogy egy járdával le lehet jutni a tóparthoz, jó 
lesz. A tóparton volt egy gőrdeszkás pálya az előző verzióban, most ez nincs benne. A 
fiatalok szeretnének egy gőrdeszkás pályát valahol, s ezt én is támogatnám. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A fiatalok mindenhol próbálkoznak a rollerezéssel, zavarva a járdán és a kerékpárúton 
való közlekedést. 
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dr. Farkas Gábor tervező 
Ez döntés kérdése. A tó környékének a karaktere ezzel nem fog erősödni és szépülni. 
Azt elképzelhetőnek tartom, hogy valahol, ahol lesz olyan, ahol ilyet ki lehet alakítani, 
akkor megvalósításra kerülhet. A magam részéről ezt én most nem tenném be. 
Basky András polgármester 
Azon is el lehetne gondolkodni, hogy a „Zöld béka”, ami a piactéren van, helyette 
megvásárolnánk a „Török Dityár” épületet itt a városközpontban. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Ez jó ötlet lenne. Szépen ki lehetne alakítani és gazdaságon is tudna működni. El 
kellene gondolkodni azon, hogy a meglévő épülethez fedett és nyitott részt is lehetne 
kialakítani. A tulajdonossal el kellene kezdeni a tárgyalást, s a „Zöld béka” épületét 
pedig fel kellene újítani. 
Gyógyszertár, szökőkút. Benne van a pályázatban. A főtér mindenképpen szükséges 
pihenő területként. A parkban lévő utak és a szökőkút környéke térkő burkolat lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A köztéri szobrokkal kapcsolatban mi a helyzet? A szoboralkotást fel lehetne újítani, 
(jpár), sétány kialakítása, koszorúzás, ezzel van-e terv, vagy áthelyezni valahova? 
dr. Farkas Gábor tervező 
A következő egyeztetésen megnézzük, s majd lesz rá javaslatunk. 
Az E-5-ös út mellett csinálni kell egy útpadkát. Hosszirányban párhuzamosan be 
lehetne rakni parkolókat, megállni meg lehet, de csak 15 percig. 
Ahol megjelenik a zöld sáv, vele együtt a párhuzamos parkolás is. 
Basky András polgármester 
Foglalkoztunk azzal, hogy ha a Művelődési Ház környékén megszűnik jó pár parkolási 
lehetőség, akkor hova lehetne áthelyezni a parkolókat. Megpróbáljuk a Zöld város 
projekthez irányítani az összes utcának a parkolási lehetőségét. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Művelődési Ház előtt lévő leálló sáv szolgálná a leálló közlekedést. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ezzel megszűnne a veszélyes kereszteződés. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Tó környéke. A koncepción nem kellene semmilyen tekintetben módosítani. A 
játszótérnél van egy fedett, nyitott tér, amit körbe lehet ülni. 
Lenne utcai kispálya is. 
A tanösvényt le kellene rövidíteni. Felső felét, (rövidebb felét) szeretném elhagyni. 
Terveztünk kilátót, azt meg kellene gondolni, hogy legyen-e valójában, vagy sem. 
A főtérrel való összeköttetés szükségszerű. 
Mess Gabriella pályázati referens 
Kérdezem, hogy pályázattal kapcsolatos kérdés van-e, mert el kell mennünk.  
Belusz László ÖB elnök 
Nincs. Köszönjük a részvételt. 15.20 órakor Mess Gabriella és Csuka Norbert 
eltávozott az ülésről. 
Basky András polgármester 
Valami kilátót csak kellene készíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A tó közepén mi van? 



 11

dr. Farkas Gábor tervező 
Vízsugár. 
Kovács Gábor főépítész 
Nagy hangsúllyal tartsuk szem előtt az üzemeltetési költséget. Olyan megoldások 
környékén próbáljunk keresgélni, ami a legkevesebb költséget igényli. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Meg kell találni azt a középutat, amitől szépen és jól néz ki. 
Kovács Gábor főépítész 
Ügyféli észrevételként merült fel, most a tervezést is érinti. A kutyatartás most még 
nem okozott problémát, de lehetne egy kutyafuttató hely. El kellene dönteni azt is, 
hogy ide a kutyák pórázzal bemehetnek-e, vagy egyáltalán nem. Ha ide a kutyákat be 
lehet vinni, akkor nem kellene kutyafuttató külön. 
Basky András polgármester 
A kutyák tekintetében lehetne olyan megoldás, hogy legyen kötelező szájkosár és 
póráz használata. Az együttélés szabályait ki kell alakítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Lajosmizsének is vannak fontos évszámai és fontos eseményei, ezek hol lesznek 
megtervezve? 
dr. Farkas Gábor tervező 
Lehet, hogy a városház környéki téren kellene ilyen megoldást találni. 
Basky András polgármester 
Ez a tervezés ezelőtt két évvel indult el és két év mire még megvalósul. Igyekezni kell, 
hogy a 860 millió forintba beleférjünk. 
Nagyon fontos lenne az, hogy mivel a település a központi parkból áthelyezte a 
rendezvényeket a tópartra, ezeket a rendezvényeket a terv szolgálja ki a lehető 
legjobban. Szokott lenni színpad. Úgy kell kialakítani a színpadot, hogy a nagy 
rendezvényeket ez ne akadályozza. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Honnan lesz a közmű kitelepítve? Ha át lesz költöztetve, akkor ott nincs háttér épület, 
ahonnan a technikai dolgokat meg tudnánk oldani. 
dr. Farkas Gábor tervező 
Városház előtti tér. A szobor át lenne helyezve. Két ház között a járdák kiépültek. Az 
új városházának az udvarára kellene egy újabb burkolatot tenni. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Szünetet rendelek el. 
 
5 perc szünet 15.35 órakor. 
 
15.40 órakor folytatódik az ülés. 
 
Művelődési ház mosdó. 
Egy belső építész megkeresésre került. Az elképzelés ismertetésére átadom a szót 
Horváth Sándor pályázati referensnek. 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Bézs színű csempe lett kiválasztva. Jobbra a női, balra a férfi mosdó lesz kialakítva.  
Férfi mosdó: legyen mosdó pult, infrás csapok legyenek, fém szappan adagoló lett 
kiválasztva. Oldalfalakon nem lennének tükrök. 
Női mosdóban fehér lesz a dekorációs rész. 
WC blokkoknál megmaradnak a válaszfalak, a WC tartályok be lesznek süllyesztve. 
Egy hónap múlva lesz kész. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Tekintettel arra, hogy napirendi 
pontjaink végére érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, 
bejelentenivalója, hozzászólása. Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 15.55 órakor, s munkánkat a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Belusz László                                            Sebők Márta 
  ÖB elnök                                                   ÖB tag 
         jkv. aláírója 
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