Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
LMKOH/685/11/2015.

A Képviselő-testület 2015. augusztus 13-án, du: 14.00 órakor
megtartott n y í l t üléséről

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
97/2015. (VIII. 13.) ÖH.
98/2015. (VIII. 13.) ÖH.
99/2015. (VIII. 13.) ÖH.

Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt
emléktábla elhelyezéséhez
Önkormányzati fejlesztések támogatásával
kapcsolatos irányvonalak meghatározása
A lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan
megvételének pénzügyi fedezete

100/2015. (VIII. 13.) ÖH.
101/2015. (VIII. 13.) ÖH.

Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén

102/2015. (VIII. 13.) ÖH.

Személygépkocsi parkolók létesítése

A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban
a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június 30-ig
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 13-án,
du: l4.00 órai kezdettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Dísztermében
megtartott n y í l t képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Belusz László, Bujdosó
János, Fekete Zsolt, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szilveszter,
Sápi Tibor, Sebők Márta, képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Rimóczi Erika irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens
Varga Mária Műv.Ház. és könyvtár részéről
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 10
fő jelen van. Borbély Ella és Józsáné dr. Kiss Irén jelezték, hogy nem tudnak jelen lenni. A
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még javaslat új napirendi pont felvételére, vagy
módosításra. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívóban közzétett napirendi pontokkal,
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

Előterjesztő:

1./ Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt emléktábla elhelyezéséhez
2./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési támogatása – 2015.
3./ A lajosmizsei 8443/3. hrsz. ingatlan megvételének pénzügyi
fedezete
4./ Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
dr. Baloh László
jegyző

5./ A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban a
Képviselő-tetület által meghozott és 2015. június 30-ig lejárt
határidejű határozatainak végrehajtása
6./ Ingerpelláció
Zárt ülés

1./ Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok elbírálása

Basky András
polgármester
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Basky András polgármester: Mielőtt ülésünket elkezdenénk, tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait, hogy nem sikerült 2015. július 2-án, és 3-tól 7-ig a szabadságom kivenni.
2015. július 8-át igen, valamint a 29-30-31-ét. 35 napot használtam fel eddig, és maradt még
13 nap.
A Képviselő-testület tehet javaslatot megyei kitüntetésre. A pályázati anyag megvan, amit
kaptunk az elnök úrtól, ennek szellemében kell megtenni a javaslatot.
Csire Vince nem tudott jönni, így nem készül videó felvétel a mai testületi ülésről, hanem
hangfelvétel.
A Hírös Hét ma 14.00 órától megtekinthető, 19.00 órától van a megnyitó. 2015. augusztus 15én Lajosmizse és Felsőlajos település mutatkozik be. Akkor lesz kóstoltatás is, kenyérlángos
és ásványvíz lesz.
Ezen bevezetők után térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására.
1./ Naprendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt emléktábla elhelyezéséhez
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége KözépMagyarországi 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. Az előterjesztést tárgyalta az Önkormányzati Bizottság ás
elfogadásra javasolta. Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztés támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
97/2015. (VIII. 13.) ÖH.
Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt
emléktábla elhelyezéséhez
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad
az előterjesztés mellékletét képező Holokauszt emléktábla elhelyezésére, mely a
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola falára kerülhet fel.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

2./ Napirendi pont
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési támogatása
– 2015.
Előadó: Basky András polgármester
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Basky András polgármester: A tavalyi évben a pályázatot benyújtottuk, 200.000.000 millió
forintot nyertünk. Azok a települések, akik már kaptak támogatást, nem biztos, hogy kapnak
újra, de nincs kizárva, hogy ha valaki pályázott az elmúlt évben, az nem adhat be pályázatot
újra. Ha nem nyer a pályázat, akkor a következő időszakban ismét beadjuk.
Az előterjesztésben leírtuk, hogy milyen lehetőségek vannak pályázat tekintetében. Belterületi
út, járdaépítés és karbantartás. Megérdeklődtük a pályázat kiírójától, hogy gépbeszerzés
lehetséges-e. Azt mondták, hogy a pályázati összegnek a 10 %-a képezheti a gépvásárlást. A
pályázat elbírálása után van lehetőség módosításra, ha úgy tűnik, hogy nem tudjuk a
legoptimálisabb megoldást megtalálni, akkor lehet módosítani a pályázatot. További pályázati
célok: belterületi vízrendezési és csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
köztemető felújítása, ravatalozó építése, illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése,
felújítása, olyan épületek felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely igazgatási
tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, vagy szociális, vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál, településrendezési tervek készítése, valamint munkahely teremtési
programok megvalósítása. Az út- és járdaépítést kellene folytatni. A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság és az Önkormányzati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a véleményük az,
hogy az út- és járdaépítést tovább is folytatni kellene, ez lenne 80 %, az óvodai mosdók
javítása is felvetődött, ahol csőtörés van. A belvízelvezető rendszerek felújításánál vannak
olyan részek, amiket az előző pályázatba nem tudtunk beletenni, ez 20 %-ban fogalmazódna
meg. A döntés a testületi ülés joga. El kellene dönteni, hogy mennyi pénz lesz gépbeszerzésre
és, hogy mely út- és járdaszakaszokat kellene megcsinálni. A temetőnél nem fejlesztenénk,
mert ott képződik egy bizonyos összeg, amit temető fejlesztésre lehet fordítani.
Péli Szilveszter települési képviselő: Amikor eljön az esős időszak, akkor nagy problémát
okoz a csapadékvíz elvezetés több helyen. E tapasztalható a főúton, a Sápi féle papír írószer
bolt előtt, Apró Ferenc boltja előtt, Keresztes Ferenc növénypatikája előtt is iszonyatos víz
van, eső esetén. Javaslom, hogy próbáljunk ezzel a résszel komolyabban foglalkozni, hogy
később lehessen parkosítani.
Basky András polgármester: Olyan szintű belvíz elvezetést nem nagyon tudunk csinálni,
hogy leesik az eső és nem lesz sehol víz. Mindenki a saját üzlete előtt igyekszik megcsinálni a
belvíz elvezetést. A gépbeszerzést, ha meg tudnánk lépni, akkor ezzel a problémát tudnánk
csökkenteni. Sokszor szintezési kérdés is ez.
Péli Szilveszter települési képviselő. Átemelő rendszerben is gondolkodhatnánk.
Basky András polgármester: Ezeket a problémaköröket ásógéppel meg lehetne oldani.
Belusz László települési képviselő: Az úthálózattal kapcsolatban az elmúlt évben
megfogalmazódott egy ütemterv, azt folytatni kellene azzal a kiegészítéssel, hogy azok az
útszakaszok, amelyek elkészültek, azokat kihagyni és helyette újakat felvenni. A központból
haladnánk kifelé a város széle felé.
Az óvoda azért merült fel, hogy a vízrendszerét felújítsuk, mert olyan pályázati kiírás
előreláthatólag nem lesz, amivel ez megoldható lenne, s a mosdók, csapok rendbetételét ezzel
tudnánk megoldani.
Sápi Tibor alpolgármester: Az, hogy a központtól haladunk kifelé, meg kellene gondolni,
mert vannak olyan utak, amelyek teljesen új aszfaltot nyertek. Én a gyűjtő utakra gondolnék,
ezeket kellene megoldani, például a Görgey utca, Kossuth Lajos utca, Damjanich utca.
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Basky András polgármester: Csak úgy lehet egy utca teret rendezni, ha megnézzük. A
Petőfi Sándor utca a csatornázás miatt a Kazinczy utcától kifelé teljesen új aszfaltot kapott.
Azokat az utcákat kellene összeszedni, amelyeket nem lehetett megcsináltatni a csatornázás
kapcsán. Ha valakinek van olyan gondolata, hogy melyik utcát lenne célszerű lefedni
aszfalttal, akkor azt jelezze.
Belusz László települési képviselő: Arra ki kellene dolgozni egy ütemtervet, hogy mennyibe
kerül, mert a következő testületi ülésen már azt el kellene fogadni, de csak úgy tudjuk, ha van
valami támpont, hogy mennyibe kerülnek a kérdéses utcák javításai.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Felül kellene vizsgálni, hogy ne zsákutcákat
aszfaltozzunk. Javaslatomat elmondanám, a Deák Ferenc utcának a felső szakasza és a
Bercsényi utca, valamint a Battyányi utcát kellene befejezni.
Basky András polgármester: Én a Deák Ferenc utca végét, a Bajcsy Zs. utca vége a
Bercsényi utcáig, a Béke utca végét javasolnám.
Belusz László települési képviselő: Javaslatom a Kossuth Lajos, Telepi út, Juhász Gyula
utca azon szakaszai, amik hiányoznak.
Orbán Antal települési képviselő: Javaslatom a Vörösmarty utca, Bajza utca, Petőfi Sándor
utca befejezése.
Fekete Zsolt települési képviselő: Az Alkotmány utcát is meg lehet csinálni.
Basky András polgármester: A Barackvirág utcát is javasolnám.
Sebők Márta települési képviselő: A Rozmaring utcát javaslom.
Péli Szilveszter települési képviselő: A Zrínyi utcát javasolnám.
Sebők Márta települési képviselő: A Ságvári utcát is javasolnám.
Basky András polgármester: Összegeznénk az utca javaslatokat: Deák Ferenc utca vége,
Bajcsy-Zs. utca vége, Juhász Gyula utca és a Telepi út közötti szakasz, Barackvirág utca,
Ságvári utca, Damjanich utca.
Sebők Márta települési képviselő: Egyik állampolgár jelezte, hogy nem olyan széles lett a
járda a csatornázás után, mint addig volt. A járdának nincs szabvány mérete?
Szilágyi Ödön irodavezető: A tervező az előző járda szélességét valósította meg.
Basky András polgármester: 10 utca javaslatot vennénk számításba: Deák Ferenc utca vége,
Bajcsy-Zs. utca vége, Bartók Béla utca vége, Béke utca vége, Kossuth Lajos utca, Juhász
Gyula utca és a Telepi út közötti szakasz, Petőfi Sándor utca, Alkotmány utca, Damjanich
utca, Ságvári utca.
Járdahálózat fejlesztése: A Sarki Pékségnél is kellene járdaszakaszt rendezni és a Református
templom környékén is. Azt is vizsgáljuk meg, ami az előterjesztésben javaslat, hogy a Dózsa
György úton és a piac felé a Szent Lajos utcában.
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Szilágyi Ödön irodavezető: Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a belvíz elvezetésnél elem
lerakása szükséges, ez elemenként 40.000.- Ft-ot jelent, s mintegy 800 m-es szakaszon
kellene ezt kivitelezni.
Basky András polgármester: A cél az, hogy egy-egy utca teljesen le legyen aszfaltozva, s
megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hol legyen a vízelvezető.
Keresztes Ferenc települési képviselő: A Katona József utca a Duna Aszfalt által ment
tönkre. Ha eső van, akkor azért nem lehet közlekedni, ha szárazság, akkor a portól nem lehet
az ott lakóknak az ablakot kinyitni.
Az Árpád utca előtti rész a város legmélyebb pontja, s a Lehel utcáról odafolyik a víz.
Basky András polgármester: A felsorolt 10 utcát megvizsgáljuk, hogy hány méter, s hogy
mennyi az az összeg, amennyiért rendbe lehet tenni. A járdákat is megnézzük, s a belvíz
elvezető szakaszokat is, hogy mi a megoldás. Ha látjuk, akkor tudunk dönteni. Kérdezem,
hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.
Aki elfogadja az Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési
támogatását 2015. évre, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
98/2015. (VIII. 13.) ÖH.
Önkormányzati fejlesztések támogatásával
kapcsolatos irányvonalak meghatározása
Határozat
1) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása című pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint műszaki
tartalomra vonatkozva kíván pályázatot előkészíteni:
Az igényelt támogatás
a) 80 %-a kerüljön útépítésre és járdaépítésre előkészítésre a Képviselő-testületi
ülésen elhangzott utakra, járdaszakaszokra figyelemmel,
b) 20 %- a az óvoda székhelyintézményének régi szárnyában található mosdók
felújítására, valamint a belvízelvezetés érdekében az ülésen elhangzott területek
vonatkozásában a belvíz elvezetési rendszerek felújítására.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan
készítse elő a pályázatot, majd terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

3./ Napirendi pont
A lajosmizsei 844/3. hrsz-u ingatlan megvételének pénzügyi fedezete
Előadó: Basky András polgármester
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Basky András polgármester. Vételi ajánlatot tett Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5.500.000.- Ft értékben a lajosmizsei 844/43. hrsz-ú ingatlan megvételére.
Az ingatlan tulajdonosa 2015. július 31-én kelt levelében az ajánlatot elfogadta. A Képviselőtestület felhatalmazott engem az adás-vételi szerződés aláírására, amit én nem tettem meg a
pénzügyi fedezet hiánya miatt. A Dózsa György út 102/A lakások felújításra kerültek
14.229.000.- Ft értékben. Az eddig elkészült munkák értéke 9.688.355.- Ft. A még várható
egyéb költségek összesen 582.168.- Ft. Ennek megfelelően 3.958.477.- Ft. megtakarítás
jelentkezik. Ezt bele tudjuk tenni a lakásvásárlásba és az általános tartalék terhére a
különbözetet javasoljuk beletenni. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és hosszas
tárgyalás után elfogadta. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel
a kérdést. Aki elfogadja, hogy a 3.958.477.- Ft megtakarítás kerüljön bele az
ingatlanvásárlásba, valamint a különbözet az általános tartalék terhére kerüljön hozzátételre, s
ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosítása kerüljön előkészítésre a következő
testületi ülés elé, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
99/2015. (VIII. 13.) ÖH.
A lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan megvételének pénzügyi fedezete
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a 2015. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre készíttesse elő a fentiek szerinti
költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2015. augusztus13.
Felelős: Képviselő-testület

4./ Naprendi pont
Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Ceglédi út mellett lezuhant egy repülőgép 1944.
augusztusában. Két ilyen gép zuhant le, egy Lajosmizsén. Négy helyen emléktáblát állítottak.
A szegedi lengyel konzul járt nálam és szeretnék felkutatni a gép maradványait és szeretnének
egy emlékművet felállítani. Ennek az emlékműnek a költségeit az egyik lengyel szervezet
finanszírozná, nekünk a helyet kellene biztosítani és az előkészítő munkákban részt venni.
Szeptember 2-án jönne a konzul és átbeszélni a részleteket. Olyan döntést kellene hozni, hogy
támogassuk, s hogy Lajosmizsén felépülhessen. Helyszínt kellene biztosítani, egyik javaslat a
Központi Park, a másik az Iskola-tó környéke, illetve a Tarnay utcának az eleje is. Ezek jó
ötletek. Az emlékmű is befolyásolja, hogy melyik a legalkalmasabb hely erre.
Sápi Tibor alpolgármester: A helyszínen ez nem tud elférni? Ott is jó lenne.
Basky András polgármester: Támogatjuk, a többi további beszélgetés tárgyát képezi.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Ezek a gépek tették tönkre Magyarországot 1944-ben
Budapestet, Csepel-szigetet, műemlékeket. Ezeket lengyel barátaink vezették, 6 mázsa
bombát, valamint élelmiszert szállítottak. Kecskeméten kapott lövést, s idáig tudott eljutni.
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Amikor a háború volt, Egyiptomból bombázták le az olajmezőket. Én némi fenntartással
lennék.
Basky András polgármester: Nem a lengyelek bombázták. Az előterjesztésnek az a lényege,
hogy támogatjuk, hogy a Lengyel Konzum által elkészítendő emlékmű felállításra kerüljön.
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
100/2015. (VIII. 13.) ÖH.
Lengyel emlékmű állítása Lajosmizsén
Határozat
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Lajosmizsén a II. Világháborúban lezuhant repülőgép áldozatainak emlékére
emlékmű kerüljön felállításra.
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban szereplő
emlékmű felállításának lehetséges helyszíneként az alábbi közterületeket javasolja:
-

Központi park Ceglédi út felőli oldala,
az Iskola-tó partja,
a Tarnai utca eleje.

A végeleges helyszín az emlékmű vázlattervének megismerése után a tárgyalások
során kerül pontosításra.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

5./ Napirendi pont
A 2015. január 31-től 2015. június 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által
meghozott és 2015. június 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: 2015. január 31-től 2015. június 31-ig a Képviselő-testület
által hozott határozatok végrehajtásra kerültek. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó
időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június 30-ig lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
101/2015. (VIII. 13.) ÖH.
A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban
a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június 30-ig
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása
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Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2015. január
1-től 2015. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június
30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

6./ Napirendi pont
Személygépkocsi parkolók létesítése
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt időszakban többször foglalkoztunk azzal, hogy a
parkolási helyzetet optimalizálni tudjuk.
A Szabadság tér 14. szám alatti parkolók megvalósításra kerültek.
A Szabadság tér 16. szám alatti parkoló is elkészült.
A Mizsei utca elején, a páratlan oldalon murvás parkoló hamarosan elkészül.
Az Attila utca elején az iskola bejárójáig a leálló sáv terhére lenne parkoló kialakítása. A
kivitelezésre kért indikatív ajánlat 2.053.936.- Ft.
Volt róla szó, hogy az Attila utca bal oldalán az Attila utca 4. szám alatti társasház és az
óvoda előtti rész, ami régebben játszótér volt, most füves terület, ezt parkolóvá kellene
alakítani. 13 férőhelyes, térkő burkolatú parkoló lenne, és hozzá 2 d kijelölt gyalogátkelőhely.
A kivitelezésre kért indikatív ajánlat 6.926.952.-Ft. Ezekkel a parkolókkal tudnánk segíteni,
mert az óvodába autóval jövő gyermekek szülei tudnak parkolni.
A Ceglédi út jobb oldalán az iskola mellett azt mondtuk, hogy ha költözik a Gépállomási
iskola, akkor szükség van parkolókra. Miután az iskola nem költözött, de az új sportcsarnok
építésben is benne vagyunk, ezt megcsinálnánk. A kivitelezésre kért indikatív ajánlat
8.822.662.-Ft.
Régi probléma a Szabadság tér 7-8. (Gyógyszertár és Posta előtti) közterület térburkolat
felújítási munkáinak és közlekedési rendjének rendezése. A kivitelezésre kért indikatív ajánlat
7.264.501.-Ft.
Ebben az évben az Attila utca elejére (Súri iskola melletti) tervezett térkőr parkoló és a
Szabadság tér 7-8 (Gyógyszertár és Posta) előtti térburkolat felújítási munkák még ebben az
évben megvalósulnának, melynek várható bekerülési költsége az előzetes árajánlatok alapján
9.318.437-Ft.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, azt mondta, hogy sem a Súri iskola mellett, sem a
Posta – Gyógyszertár előtt nem valósítaná meg ebben az évben. Kérdés, vélemény, észrevétel
van-e ezzel kapcsolatban?
Sápi Tibor alpolgármester: A Súri iskolánál a szülőknek a figyelmét felhívnám, hogy az
Ezüst fenyő előtti parkolót használják ki, és ne az úton álljanak meg az iskola előtt. Ott nem
akadályozza sem a kínai boltot, sem az éttermet.
A Posta előtti dolgot támogatnám, mert elég központi helyen van, s nagyon leamortizálódott
rész. Az ÁBC-től a Szent Lajos útig kellene együtt kezelni ezt a dolgot.
dr. Balogh László jegyző: Tegnap is beszéltünk erről, hogy jó megoldás az, amit a
polgármester úr elmondott. A kérdés azért vetődött fel, hogy miért kell az Attila úti részen
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lenni az iskola bejárójának. Valaki úgy döntött, hogy az Attila utcáról kell az iskolát
megközelíteni. E miatt a döntés miatt kell nekünk 2.053.936.- Ft-ért parkolót létesítenünk.
A Művelődési Háztól a Szent Lajos utcáig egy sétáló utcát lehetnek kialakítani, ezt felül
kellene vizsgálni és meg lehetne nézni a Farkas úr tervét, hogy hogyan tervezte a központi
rész kialakítását. Nem-e ki lehetne hagyni egy burkolati részt, ami 7.264.501.-Ft.
Basky András polgármester: A központban szükség van parkolókra. Ezt nem fogom
megszavazni, hogy a parkolókat szüntessük meg. Ott nem lehet sétáló utcát kialakítani, ahol
parkolók vannak.
Szilágyi Ödön irodavezető: Farkas Gábor bemutatta a tervében, hogy ott sétáló utca lenne. A
parkolót meghagyta a Posta és Gyógyszertár előtt. A Képviselő-testület emiatt ellenállásba
ütközött.
Basky András polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazta, hogy az Attila utca és a
Szabadság téri parkolókat is csináljuk meg a tervek szerint. Van-e valakinek módosító
javaslata? A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak volt két javaslata:
1./ A Súri iskola főbejáratának az áthelyezését vizsgáljuk meg.
2./ Vizsgáljuk meg a Farkas úr terveit és szerezzünk árajánlatot a Széchenyi utca és a Szent
Lajos utcai részre.
Ha a két utcarészt akarjuk burkolni, az sok pénz lesz.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Égető probléma a parkolók létesítése, s annak elhúzása.
Basky András polgármester: Csak a tulajdonos gondoskodhat a saját háza melletti járda
létesítéséről.
Arról kellene dönteni, hogy a Gyógyszertár és a Posta előtt akarunk-e parkolót, vagy nem.
Van-e valami olyan javaslat, ami vizsgáljunk meg?
Belusz László települési képviselő: Arról készült egy terv, hogy leburkoljuk ezt a szakaszt.
Legyen szünet, és nézzük meg a tervet, hogy a térburkolatot lehet-e tovább folytatni a Posta és
az Autósbolt előtt. Nézzük meg a tervet és utána tudunk szavazni. Ne akadályozzuk meg,
hadd menjen tovább, csak előbb a kivitelezői tervet tekintsük meg.
10 pert szünet.
Szünet után.
Belusz László települési képviselő: Támogatható, de vizsgáljuk meg, hogy a következő rész
hogyan illeszthető hozzá.
Sebők Márta települési képviselő: A parkoló maradjon, de a környezetet át kellene
értékelni.
Én félek, hogy nem lesz annyi pénz tartalékban, hogy az Erzsébet utalványokat a dolgozók
meg tudják kapni, pedig rá vannak szorulva, mert nagyon sokan minimálbérért dolgoznak.
Péli Szilveszter települési képviselő: Az egész területet lehetne rendezni. Jelen pillanatban
azt kellene végig gondolni, hogy hogyan lehetne egy központi sétáló utcát csinálni. Amit én
mindenképp tudnék támogatni, hogy azokat a korlátokat, amik az E-5-ös út mellett vannak, új
korlátokká kell cserélni. Azt csak szakaszonként tudjuk megcsinálni. Ha elfogadható, a

11
parkoló marad a Gyógyszertár és a Posta előtt és folytatjuk tovább a Rendőrség előtt. A
járdakészítést szükségesnek tartanám.
Basky András polgármester: Felvetődött az Erzsébet utalvány, hogy azt a dolgozók meg
tudják-e kapni? A céltartalékban van 15 millió forint, most kaptunk még 4 millió forint
támogatást, az intézményeknek is kell, hogy legyen megtakarításuk.
A járdaépítést illetően az elhangzott kiegészítésekkel ki lehetne egészíteni az árajánlatokat és
a rendelet-módosítást.
Sebők Márta települési képviselő: A meglévő pénzt céltartalékba kell helyezni és együtt
kezelni a kettőt a Széchenyi utcáig, és a Széchenyi utcától a Szent Lajos utcáig.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez kimaradt, hogy ott a parkolók maradjanak. Maradjon
az aszfalt, vagy egy új térburkolat.
Basky András polgármester: Én el tudom képzelni, hogy szakaszosan.
Sebők Márta települési képviselő: Én azt a bázis összeget nem látom a költségvetésben, ami
fedezné a felmerülő költségeket. Kötelezettséget vállaltunk a buszmegállók elkészítésére, a
sportcsarnokra és az Erzsébet utalvány is szükséges.
Belusz László települési képviselő: Meg kell lépni ezt a tervet, a pénzt tegyük céltartalékba.
Meg kellene rendelni az ütemezést, ezt már a szeptemberi ülésre meg kellene rendelni. Az
egészet jövőre terveztessük meg és amit most céltartalékba teszünk, jövőre az egész részt
alakítsuk ki.
Sebők Márta települési képviselő: Vegyük le a napirendről.
Basky András polgármester: Vegyük le azzal, hogy szeptemberben újra tárgyaljuk. Legyen
pénz és helyezzük céltartalékba.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Hozzunk határozatot.
Basky András polgármester: Akkor a határozati javaslat úgy szóljon, hogy a Széchenyi
utcától a Szent Lajos utcáig készüljön komplett terv.
Fekete Zsolt települési képviselő: A közvilágítást is meg kellene csinálni.
Belusz László települési képviselő: Ez legalább 5 millió forint lenne.
Basky András polgármester: A Súri iskola melletti parkoló felosztásra kerül. Az a
kényelmesebb megoldás, ha az iskola mellett állhatnak meg az autók, s a gyermekek
kiszállnak belőle, s nem kell az úton átmenni a kisgyermekeknek. Ezt mindenképpen tudom
támogatni, hogy a Szent Lajos úton legyen parkoló.
A pénzt céltartalékba helyezzük, ha elkészül a nagy terv, elindítanánk a Súri iskola előtt, az
Attila utcára vonatkozóan a közbeszerzési eljárást. Tovább vizsgáljuk és a szeptemberi ülésre
visszük be.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
102/2015. (VIII. 13.) ÖH.
Személygépkocsi parkolók létesítése
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabadság tér 78. sz. előtti közterületek rendezése érdekében a Dózsa Gy. út páratlan oldalán a Széchenyi út
és a Szent Lajos út közötti főúttal párhuzamos közterületre egységes terület-rendezési terv
készüljön el, mely figyelembe veszi a már meglévő városrendezési terveket, a lefolytatott
egyeztetéseket. A további tervek elkészítésére és az elkészült tervek alapján a kivitelezésre
kerüljön bekérésre árajánlat, mely figyelembe veszi azt, hogy a megvalósítás szakaszolható
legyen. Az így elkészült anyagot a polgármester terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 16.05 órakor eltávozott, a Képviselő-testület a továbbiakban
9 fővel határozatképes.
Sebők Márta települési képviselő: A pénzintézetektől nem lehet támogatást kérni?
Basky András polgármester: Az Attila utcai parkolók rendben vannak, a másikat
októberben tárgyaljuk.

7./ Napirendi pont
Interpellációk
Basky András polgármester: Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e valakinek
interpellációja?
Sápi Tibor alpolgármester: A kerékpár utat tovább kellene javítani.
Keresztes Ferenc települési képviselő: A kerékpárút Felsőlajos felé nagyon rossz.
Basky András polgármester: A Kónya dűlőnél az elsőbbség adás tábla nem látszik.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Az Iskola-tóval kapcsolatban nem láttam fejlődést.
A Móra Ferenc utcában a Wesselényi utcánál és az Árpád utcánál fel van bontva a kanális.
Megint téma a város széle. Ami a Vízgép épület előtt van, az a város szégyene. Az
aszfaltozásból vannak hiányosságok, pld. Vágó tanya, Kónya dűlő része.
Basky András polgármester: Ezeket fogjuk kezelni.
Péli Szilveszter települési képviselő: Csatornával kapcsolatban nagyon sok helyen van még
szétmaradva hulladék, pld. betontörmelék, stb.
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Basky András polgármester: Dodonka Csabának kell jelezni, s ő továbbítja a problémákat a
kivitelező felé.
Belusz László települési képviselő: A Baross téről elkerült a hulladék, az majd kap
termőréteget? Fűvágás szempontjából a Pannon toronynál van egy terület, amit az
Önkormányzat sem vág, s fel kellene szólítani a tulajdonosokat.
Szilágyi Ödön irodavezető: A Pannon Torony Kft-nek írunk majd levelet.
Belusz László települési képviselő: A Szappanos dűlő, ahol nincs aszfalt borítás, oda zúzott
követ kellene rakni.
Péli Szilveszter települési képviselő: A P+R Parkoló melletti területeknek a nyírása kinek a
feladata?
Basky András polgármester: Az Önkormányzat feladata.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek interpellációja? Amennyiben nincs, megkérdezem
interpelláló képviselő társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszokat?
Sápi Tibor alpolgármester: Igen, elfogadom.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Igen, elfogadom.
Belusz László települési képviselő: Igen, elfogadom.
Péli Szilveszter települési képviselő: Igen, elfogadom.
Basky András polgármester: Köszönöm.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, nyílt ülésünket berekesztem 16.20 órakor,
megköszönöm a jelenlevők részvételét, s a munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében
folytatjuk.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

