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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én, 14.15 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Péli 
Szilveszter, Belusz László, Kollár László, Orbán Antal, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebők 
Márta, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselők. Koller Dániel képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni 
a mai ülésünkön. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
             
            
Egyéb meghívottak:   Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Dömötör Klára Edit irodavezető 
    Tengölics Judit IGSZ vezető 
    Kunné Sipos Ágnes óvodavezető helyettes 
    Dodonka Csaba pályázati referens 
         
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésünkön, 
megállapítom, hogy a 12 fő Képviselő-testület tag közül 11 fő van jelen. Koller Dániel képviselő 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. 
A napirendi pontok tárgyalása előtt néhány dolgot szeretnék elmondani: 

 Közeledünk a Lajosmizsei Napokhoz, azon belül az ünnepséghez, mely augusztus 20-án 15.00 
órakor kezdődik a Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel várunk. Úgy, ahogyan a 
többi programra is. Lesz kiállítás a sportcsarnokban, motoros találkozó, főzőnap, testvérvárosi 
találkozó, utcabál, tűzijáték, állatkiállítás, tehát igen színes programokkal várjuk a lakosságot. 
A kiállítás péntek-szombat-vasárnap lesz megtekinthető a sportcsarnokban.  

 Kaptunk az imént egy meghívót, mely holnap délután 5 órára szól, és a Mizsei Vadrózsák 
táborának a záró bemutatója lesz, ide is aki teheti menjen el. 

 Az energetikás pályázatunk a Művelődési Háznál folyamatban van, sőt hamarosan le is zárul. 
 A Szent Lajos utcai óvoda felújítása is szépen halad. 
 A csatornázással kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a Vízi-Közmű társulásnak 300 M 

Ft hitelt kellett felvenni korábban, hogy a beruházás megvalósulhasson. Pályáztunk önerő 
csökkentésre, így a támogatás mértéke 85 %-ról 92,7 %-ra nőtt, így az önerő kb a felére fog 
csökkenni. Tehát vélhetően a felét kell majd hozzátenni annak az összegnek, amit terveztünk. 
Aki már többet fizetett be, az vissza fogja kapni a többletet. De azt tudni kell, hogy az LTP 
szerződéseket nem olyan egyszerű felmondani, minimum 4 évig kell fizetni. Alpolgármester 
úr kér szót. 
 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Csak egy mondatot szeretnék mondani. Mindenkit értesíteni 
fogunk arról, hogy befizetésre került-e már az az összeg, amely fedezi az érdekeltségi hozzájárulást, 
addig az a kérésem, hogy mindenki fizesse tovább a megtakarítását. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.  
A meghívóban 11 napirendi pont szerepel, és egy zárt üléses napirendi pont. Kettőt javaslok még 
pluszba felvenni, ez pedig a „Részvétel a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója” 
alkalmából rendezett ünnepségen”, és a „Pályázat előkészítésére vonatkozó irányvonalak 
meghatározása a Meserét Óvoda központi épületének korszerűsítésére”. A meghívóban megjelölt 
első napirendi pontot pedig kérem vegyük le, mely a lakhatási rendelet-tervezet lett volna, 
hiszen ebben a kérdéskörben nincs hatáskörünk, ezt az intézmények kezelik. 
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Van-e valakinek még esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
fogadta el: 
 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 

1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt.-vel 

Basky András 
polgármester 

2.  Hozzájárulás pályázat benyújtásához Basky András 
polgármester 

3.  Lajosmizse város településrendezési tervének 2014. évi módosítása 
- egyszerűsített eljárás: beérkezett vélemények elfogadása; 
- 2555/4 és 2556/6 hrsz-ú utak környezetének korrekciójáról 

településfejlesztési döntés 

Basky András 
polgármester 

4. Sportcsarnok elnevezése Basky András 
polgármester 

5. Volt Tűzoltószertár (Lajosmizse, Attila utca 2.) épületének megszüntetése Basky András 
polgármester 

6. Döntés gépjármű beszerzéséről Basky András 
polgármester 

7.  A 2014. január 01-től 2014. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2014. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  

dr. Balogh László 
jegyző 

8. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi 
munkájáról 

Basky András 
polgármester 

9.  Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága valamint a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása szavazatszámláló bizottsága tagjainak 
megválasztása 

dr. Balogh László  
jegyző 

10. Részvétel a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója” alkalmából 
rendezett ünnepségen  

Basky András 
polgármester 

11. Pályázat előkészítésére vonatkozó irányvonalak meghatározása a Meserét Óvoda 
központi épületének korszerűsítésére 

Basky András 
polgármester 

12.  Interpelláció  
 Zárt ülés 

 
 

1. Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok elbírálása Basky András  
polgármester 

 
 
 
 
 
1. Napirendi pont 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt.-vel  
Előadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Van egy törvény, amely kimondja, hogy adatszolgáltatással kell élni, és 
mivel az önkormányzat vagyonkezelési szerződést kötött a Bácsvíz Zrt-vel, így adott, hogy ezt az 
adatszolgáltatást ők végezzék el, ne pedig az önkormányzat. PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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80/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodik a Bácsvíz 
Zrt-vel - az előterjesztés melléklete szerint - arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségnek a 
Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) 
bekezdésében, valamint a 87/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 
irányuló megállapodás aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2014. augusztus 14.  

 
 
 
2. Napirendi pont 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak és intézményeinek lehetősége van a KEOP-2014-
4.10.0/N számú pályázaton pályázni, melyből az iskolánál lehetne napelemeket felszerelni. Eddig úgy 
tűnt, hogy az önkormányzat is pályázhat, de mivel a Művelődési Háznál még folyamatban van hasonló 
jellegű pályázat, így kizárták az önkormányzatot. Viszont az IGSZ tudna pályázni 50 M Ft 
összeghatárig. Természetesen az önkormányzat a pályázat elkészítésében minden segítséget megad. 
PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Az 50 kVA az 50 M Ft-ot véleményem szerint nem fedi le, 
mert ez kb 30-35 kVA lesz. A korábbi pályázatnál 8000Ft/1 kVA volt, ez mára már csökkent, ezért 
nem értem ezt az adatot. 
 
Basky András polgármester: Azt tudom, hogy ebben már minden tervezési költség benne van. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Ezt tisztázni kell szerintem mindenképpen. 
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor viszont ebben kérném a segítségedet. Köszönöm 
szépen. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
81/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú, 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat kiírásra. 
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2.) A megvalósítás helyszínéül a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 6050 

Lajosmizse, 700-as helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület egysége érintett. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a pályázattal kapcsolatos 
összes dokumentum előkészítésére, aláírására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén 
a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 
 Határidő: 2014. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Basky András polgármester: Ha már a pályázatoknál tartunk, javaslom a kiosztós anyagként 
megkapott óvodás pályázattal folytassuk az ülést. 
 
 
3. Napirendi pont 
Pályázat előkészítésére vonatkozó irányvonalak meghatározása a Meserét Óvoda központi 
épületének korszerűsítésére  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elsődleges információk alapján itt is úgy tűnt, hogy nem biztos, 
hogy tud pályázni az önkormányzat, hiszen a Társulás működteti az intézményt. Itt is 
fűtéskorszerűsítésre, napkollektorokra, stb lehet pályázni, 150 M Ft-ig. A pályázat 100 %-os 
támogatottságú, mintegy 200.000.- Ft-os költség merül fel, ha nem nyerünk a pályázaton. Nyertes 
pályázat esetén pedig kb 3 M Ft-ot kell megelőlegezni, melyet utólag vissza tudunk igényelni. Én azt 
javaslom az önkormányzat pályázzon, ne a társulás, hiszen az önkormányzat tulajdonában van az 
épület. Az előterjesztésben két határozat-tervezet van, ezek közül kell döntenünk, hogy melyiket 
fogadjuk el. Az első lehetőség: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú pályázati kiírás alapján a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, 
Attila u. 6.) épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására, összes dokumentum előkészítésére, és a Képviselő-testület elé terjesztésére.  
A másik pedig: .) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú pályázati kiírás alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) 
épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázati kiírásra. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt pályázat 
előkészítési költségeit a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret terhére biztosítja. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. 
A kérdés az, hogy ezt a pályázatot előkészítsük-e? Azt tudni kell, hogy az ilyen típusú pályázatoknál 
előnyben van az a pályázó, aki már előrehaladottabb állapotban van. Átadóm a szót Irénkének. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: A PTK megtárgyalta az anyagot, és javasoljuk a 
pályázat beadását. Viszont lenne egy javaslatunk. Tavaly az Egészségházra nyújtottunk be hasonló 
pályázatot, mely sajnos nem nyert. Én azt javasolnám, hogy ezt a pályázatunkat vonjuk vissza, mert 
ott még a fellebbezésünk bent van, és ezzel kizárjuk magunkat a többi pályázatból, melyek esetleg 100 
%-os támogatottságúak lennének. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük az észrevételt, megfontoljuk, hiszen valóban nagyon régóta 
válaszra sem méltattak bennünket. És igazad van abban, hogy a 100 %-os támogatottságú pályázatok 
előnyösebbek, mint ahol 10-20 % önerőt hozzá kell tenni.  
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: Igen, és ott önrész is van, és egyéb extra költségek is, 
mint például, hogy a szigetelésre vissza kellene tenni a téglaborítást. Ez jelentősen megnövelné a 
költségeket.  
 
Basky András polgármester: Rendben, a következő ülésre átgondoljuk. Az óvodánál már két BM-es 
pályázatunk is benyújtottunk, úgyhogy az anyag már tulajdonképpen elő van készítve, és akkor így 
talán a tetőszigetelést is meg lehetne oldani.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Nem lehet esetleg több pályázatot benyújtani? 
 
Basky András polgármester: Nem, egy településről csak egyet lehet. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Most ugye csak a központi óvodáról beszélünk. Nem lehetne a 
tagintézményeket is bevonni? 
 
Basky András polgármester: A Szent Lajos utcai óvoda a jelenlegi felújítással már rendben lesz, de 
általában úgy van ezeknél a pályázatoknál, hogy 1 hrsz-on kell lenni az épületnek, de utána nézünk. 
Irénke javasolta, hogy a kettes határozat-tervezetet fogadjuk el, hogy ne kelljen újra összeülni ez miatt.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, először 
az első határozat-tervezetet szavaztatom, mely csak az előkészítésről szól. Aki ezt támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 igen szavazattal –10 
tartózkodással, ellenszavazat nem volt- nem támogatta ezt a verziót. Így az előterjesztés második 
határozat-tervezetét szavaztatom. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
82/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Pályázat előkészítésére vonatkozó 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú pályázati kiírás alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) 
valamint ha a pályázat lehetővé teszi a Rákóczi úti telephelye (6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 
26.)  vonatkozásában is épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázati kiírásra. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt pályázat 
előkészítési költségeit a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet 
2. § (2) bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret terhére biztosítja. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére, a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 

 Határidő: 2014. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse város településrendezési tervének 2014. évi módosítása 

- egyszerűsített eljárás: beérkezett vélemények elfogadása; 
2555/4 és 2556/6 hrsz-ú utak környezetének korrekciójáról településfejlesztési döntés 
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Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 2014. március 20-i testületi ülésen elfogadásra került a rendezési terv 
2014 évi módosításának megindítása, majd az április 24-i ülésen egy időközben beérkezett kérelemhez 
kapcsolódóan egy további módosítási pont került felvételre. Most két dolgot szeretnénk még 
megoldani, a szakvélemények is beérkeztek a szakhatóságoktól. Ha az I. határozat-tervezetet 
elfogadjuk, akkor az abban foglaltak szerint mehet tovább a folyamat, és a jelenleg bent lévő kérelmek 
már sínen vannak. A II. határozat-tervezetben pedig egy telekkel van a probléma.   Sikerült feltárni, 
hogy a probléma abból adódik, hogy a 2008-as módosítás alaptérképéhez képest 2009-ben a 
földhivatal ún. térképi hiba kiigazítása címszóval megváltoztatta az érintett telkek térképi 
határvonalait. A 2013-as terv már a módosított alaptérképhez képest határozta meg a szabályozási 
vonalakat (pontosabban hagyta változatlanul), de időközben a telkek „kicsúsztak” a szabályozási 
vonalak alól. A korrekciót rajzi hiba javításának lehet tekinteni, így nem kellene megint levágni a 
telkekből, ami immár ráadásul a meglévő előkerteket is csökkentené, meglévő kerítést érintene. A 
módosítással a szabályozási vonal kikerülne a megváltoztatott telekhatárokhoz. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, először az előterjesztés I. 
határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
83/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Lajosmizse város településrendezési tervének 2014 évi módosítása  
- egyszerűsített eljárás: beérkezett vélemények elfogadása; 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Eljr.) 39.§ (2) bekezdés szerint a helyi építési szabályzat 33/2014. (III.20.). határozattal indított 
módosításának egyszerűsített eljárás szerint véleményezésének ismeretében a következő döntést 
hozza: 
 

1. A beérkezett véleményeket az 1. melléklet – Ismertető – szerint elfogadja. 
 
2. Felkéri polgármestert az Eljr. szerinti végső véleményezési szakaszt követően a helyi építési 

szabályzat módosításának előterjesztésére. 
 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 

 
 
Basky András polgármester: Most pedig az előterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
84/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Lajosmizse város településrendezési tervének 2014 évi módosítása  

- 2555/4 és 2556/6 hrsz-ú utak környezetének korrekciójáról településfejlesztési döntés 
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1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
településrendezési tervének 2014. évi módosítását az előterjesztés 2. melléklete szerinti, 21. 
sorszámú tétellel kiegészítve dolgoztatja ki. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 

ponttal kiegészített módosításnak megfelelő tervezési szerződés megkötésére és aláírására. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 

 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Sportcsarnok elnevezése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Már korábban is felvetődött, hogy Polyák Imréről szeretnénk elnevezni 
a sportcsarnokot, de eddig nem volt olyan állapotban, hogy méltó lett volna erre. Most befejeződtek a 
felújítások, megszépült, ráadásul októberben lesz 50 éve, hogy olimpiai aranyérmet nyert Polyák Imre, 
így az apropó is meglenne a névadáshoz. Már egyeztettünk az örökösökkel is, és a Kecskeméti 
birkózószövetséggel is felvettük a kapcsolatot, akik üdvözölték az ötletet, és egy ünnepség, verseny 
keretében meg is történhetne a névadó. ÖIB, ÜSB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
85/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Sportcsarnok elnevezése 
 
 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcsarnokot Polyák Imréről 
kívánja elnevezni.  

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy a sportcsarnok elnevezési eljárásával kapcsolatosan valamennyi 
szükséges előzetes intézkedést megtegye, majd ezt követően terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
 
 
 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Volt Tűzoltószertár (Lajosmizse, Attila utca 2.) épületének megszüntetése  
Előadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Képviselői indítvány érkezett korábban Józsáné Irénkétől, mely szerint 
a volt Tűzoltószertár épületének a megszüntetését szeretné, illetve az ott lévő funkciók átköltöztetését 
javasolja. A tűzoltósággal egyeztettünk, és a Mizsei útra tudnánk áttelepíteni a teljes parkfenntartást. 
Egy könnyűszerkezetes raktárépületre lenne szükség, ahol minden elférne. Kérdés az, hogy az 
átköltözés és a bontás mennyibe kerülne. Továbbá az, hogy vajon csak az volt a baj, hogy a 
közmunkások ott vannak? PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
86/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Volt Tűzoltószertár (Attila u. 2.)  
épületének megszüntetése   

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Attila u. 2. 
szám alatti ingatlan funkciójának áthelyezése céljából folytasson egyeztető tárgyalást a Tűzoltósággal 
a Használati megállapodás olyan tartalmú módosításáról, mely lehetővé teszi a Mizsei utcai 
telekhatáron lévő, a nagykaputól balra eső épület és a mögötte lévő udvarrész visszaadását az 
Önkormányzat részére.   
 
Felelős: Képviselő-testület, illetve Basky András polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 14., illetve 2014. szeptember 01. 
 
 
 
 
 
 
7./ Napirendi pont 
Döntés gépjármű beszerzéséről  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megérkezett az Egészségház kisbusza, melyet már birtokba is vettek, 
viszont a kollégium 12 éves busza is egyre rosszabb állapotban van. Ezzel a busszal hozzuk-visszük a 
tanyasi gyerekeket az iskolába, illetve minden nap ezzel a busszal visszük be Kecskemétre a vért. Az a 
lehetőség vetődött fel, hogy ezt a buszt, és az Egészségház régi buszát adjuk el, és helyette vegyünk 
egy újat. Az IGSZ egy Fordot javasolna. Fel is értékeltettük már a két régi buszt, kb 2 M Ft-ot 
kapnánk érte, így kb 6 M Ft-ot kellene hozzátennie az önkormányzatnak. A PTK tárgyalta, elfogadásra 
javasolta azzal, hogy árverésen értékesítsük a régi buszokat. A vagyonrendeletünk értelmében 1 M Ft 
összeg alatt a polgármester, 1 M Ft felett pedig a Képviselő-testület jogosult kiírni az árverést. A 
kiosztós anyagban ott van az árverési hirdetmény, meg kellene határoznunk, hogy mennyi legyen a 
kikiáltási ár. Az IGSZ régi buszát 7-800.000.- Ft-ra értékelték, az egészségházét pedig 1.100.000.- Ft 
körül. Erre Irénke 1.300.000.- Ft-ot javasol. Kinek van más véleménye? 
 
Kollár László MG elnök, képviselő: 1.500.000.- Ft. 
 
Péli Szilveszter képviselő: Szerintem kevés az 1,3 M Ft, én a tapasztalataim alapján 2 M Ft-ot 
javasolnék.  
 
Orbán Antal képviselő: Mennyi km van benne? 
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Basky András polgármester: 182.500 km van az Egyszi buszában, az IGSZ-ben pedig 250.000 km 
körül.  
 
Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Én el tudom fogadni, amit Péli Szilveszter képviselő társam 
mond, hiszen ő ért hozzá.  
 
Péli Szilveszter képviselő: 2 M Ft legyen az egyik, a másik pedig 1,5 M Ft. 
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor 1,999,000.- Ft legyen az Egyszi busza, és 1,490,000.- 
pedig az IGSZ busza. Ez így megfelel mindenkinek? Akkor viszont a határozat-tervezetet is át kell 
alakítanunk, hiszen így mind a két busz 1 M Ft felett van, így mind a kettő a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.  
 
Keresztes Ferenc képviselő: Szerintem nem kellene túlzásba esni, nem tudom mennyire reális ez az 
ár.  
 
Péli Szilveszter képviselő: Teljesen jó ez az ár, higgyétek el.  
 
Orbán Antal képviselő: A Hovány úr adta a 8 M Ft-os ajánlatot, de szerintem ha odamegyünk 7 M Ft 
készpénzzel, oda adná az autót. 
 
Basky András polgármester: Ez már egy kialkudott ár, az eredeti ajánlat 10 M Ft volt. 
 
Péli Szilveszter képviselő: Mennyire sürgős ez a dolog, mert érdemes lenne máshonnan is ajánlatot 
kérni.  
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor én azt javaslom, hogy a gépjármű beszerzést 
megejtjük, de még kérjünk be árajánlatokat, és a két régi buszt pedig meghirdetjük. Szeptember 3-án 
10.00 órakor lenne az árverés. Ez így megfelel mindenkinek? Ha igen, akkor van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az I. 
határozat-tervezetet, melyben döntünk arról, hogy megvesszük a buszt, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
87/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Döntés gépjármű beszerzéséről 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt egy Ford Transit Custom 
Tourneo Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155 Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséről. 
 

2.) A Hovány Kft. előterjesztés mellékletében szereplő árajánlata mellé további 
árajánlatokat kell bekérni, és a legkedvezőbb ajánlattevővel köthető meg a szerződés. 
  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mikrobusz beszerzésének 
fedezetét – 8.000.000.- forint - a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret terhére 
biztosítja. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a mikrobusz beszerzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
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Határidő: 2014. augusztus 14. 
Felelős: Képviselő-testület, intézményvezető 
 
 
Basky András polgármester: Most az előterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az 
árverési hirdetményről szól. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a tájékoztatómat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
88/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Döntés meglévő mikrobuszok értékesítéséről 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
a.) értékesítésre kijelöli a KEW-437 valamint a HRT-590 forgalmi rendszámú Ford Transit 

mikrobuszokat az előterjesztés 4. mellékletében szereplő árverési hirdetménynek 
megfelelően. Az értékesítésre az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak. 
 

  Határidő: 2014. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
8./ Napirendi pont 
A 2014. január 01-től 2014. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 
2014. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezeknek a döntéseknek részesei voltunk, hiszen mi hoztuk őket. 
Minden évben kétszer beszámolunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ez most is így 
történt. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a tájékoztatómat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
A 2014. január 01-től 2014. június 30-ig tartó időszakban  
a Képviselő-testület által meghozott és 2014. június 30-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2014. január 
1-től 2014. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2014. június 
30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 

9./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
Előadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Tegnap a PTK ülésen itt volt a parancsnok úr is, és elnök úr is, most 
sajnos nem tudnak jelen lenni. Azt jól látjuk a beszámolóból, hogy milyen összetett és veszélyes a 
munkájuk. Azt kívánjuk nekik, hogy minél kevesebb helyre kelljen kimenniük. Ezúton is köszönjük a 
tűzoltóság munkáját, melyet az augusztus 20-i ünnepségen egy kitüntetéssel is elismerünk. PTK 
tárgyalta, elfogadásra javasolta a beszámolót. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 

90/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
 

         Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014.augusztus 14. 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága valamint a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Átadom a szót jegytő úrnak, hiszen ez az ő előterjesztése. 
 
dr. Balogh László jegyző: A köztársasági elnök 2014. október 12-re tűzte ki az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választását. Az előző HVB mandátuma lejárt, most az új tagokra tennék 
javaslatot, illetve a Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a szavazatszámláló bizottság 
tagjaira. A HVB tagjai a következők: Zalay-Marsi Katalin, Fejesné Szarvas Ágnes Magdolna, Mikli 
Márta. A póttagok: Veszelszkiné Nagy Erika, Krasnyánszkiné Bujdosó Klára Viktória.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
91/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Lajosmizse Város  Helyi Választási  
Bizottsága tagjainak megválasztása 

     Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Helyi Választási 
Bizottsága tagjainak és póttagjainak - a Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára - az 
alábbi személyeket választja meg: 

 
Tagok:  Zalay-Marsi Katalin 
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Fejesné Szarvas Ágnes Magdolna 
Mikli Márta 

 
Póttagok: Veszelszkiné Nagy Erika 
  Krasnyánszkiné Bujdosó Klára Viktória 
   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus  14.  
 

dr. Balogh László jegyző: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
szavazatszámláló bizottsága tagjai és póttagjai a következőek: Jánvári Ferencné, Szabó István Balázs, 
Durucz Irma Terézia, Ulicska Károly Lajosné, Terenyi István Dezsőné. A póttagok: Nagy Imre 
Kálmánné, Miltényi László Tamásné.  
 

Basky András polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 

92/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása  
szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztása  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak - a 
Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára - az alábbi személyeket választja meg 

 
Tagok:  Jánvári Ferencné 

Szabó István Balázs 
Durucz Irma Terézia 
Ulicska Károly Lajosné  
Terenyi István Dezsőné  
 

Póttagok: Nagy Imre Kálmánné 
  Miltényi László Tamásné 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 
 
 

 

11./ Napirendi pont 
Részvétel a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója” alkalmából rendezett 
ünnepségen 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Lajosmizsei vasútvonal 120 éves évfordulóján elég nagy érdeklődés 
volt, most eltelt újabb 5 év, így a 125 éves évforduló is ünnepség keretében lesz megünnepelve. A 
P+R parkolónál elkezdődtek a munkálatok, de úgy tűnik, hogy ennek az átadását és az ünnepséget 
nem tudjuk összehozni. Lajosmizsének körülbelül 300.000.- Ft-os költsége lenne, illetve egy 
emléktábla, mely további 100.000.- Ft lenne. A PTK maximum 300.000.- Ft-ot javasolna összesen. 
Akik vonattal közlekednek, láthatják, hogy megújultak a vonatok, csak az a baj, hogy 2 óra alatt ér fel 
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egy vonat Pestre. Azt ígérték az illetékesek, hogy ez gyorsulni fog, így akkor lesz értelme a P+R 
parkolónak is. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: Ez a támogató javaslat nagyon nehezen született meg, 
mert nagyon sok ez a 300.000.- Ft. A vasútállomás környéke évtizedek óta elhanyagolt, gazos, és 
ebből a pénzből ezt rendbe lehetett volna tenni. Úgy ahogy nagyon gazos a Tarnai utca, a Vízgép 
területe, és a Freudenbergnél 5 m-es a parlagfű. Kötelezni kell a vállalkozókat, hogy tegyék rendbe 
ezeket a területeket. Lehet mintát venni pl a Gomépről, a Magyarvízről, a Johanna Kft-ről, a 
Tanyacsárdáról, Geréby-ről. Úgyhogy a vasút működtetője is kapja meg a felszólító levelet, hogy 
tegye rendbe a területet.  
 
Basky András polgármester: Rendben, intézkedünk ez ügyben.  
 
Apró Ferenc képviselő: Ez a 300.000.- Ft betakarja az ünnepséget is? És mit jelent az, hogy névadó 
település Lajosmizse? 
 
Basky András polgármester: Igen, hiszen a helyi művészek léptek fel 5 éve is, most is. Így hívják a 
vasútvonalat, hogy Budapest-Lajosmizse. Innen a névadó település.  
 
Apró Ferenc képviselő: Én támogatni szeretném, hiszen mi még vonattal jártunk iskolába, de a táblát 
nem támogatom. 
 
Basky András polgármester: Igen, ezt én is így gondolom. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Részvétel a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója”  
alkalmából rendezett ünnepségen  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
részt kíván venni a lajosmizsei vasút 125. éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
ünnepségen.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Támogatási Szerződés aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei vasút 125. éves 
évfordulója ünnepségsorozat megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetét – 300.000.- 
forintot– a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret terhére biztosítja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 

 
 
 
 
11./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. 
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Péli Szilveszter képviselő: A kérésem polgármester úrhoz is, és Irénkéhez is szól. Van egy orvos 
Lajosmizsén, aki pszichiátriával foglalkozik. Neki ugye sokkal többet kell egy-egy beteggel 
foglalkozni, mint annak aki csak bead egy injekciót. Nem lehetne megoldani, hogy több időt 
rendeljen? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: Megvizsgáljuk a lehetőségét. 
 
Basky András polgármester: Szeretném elmondani, hogy az új víztorony alapja le van rakva. Látta 
esetleg már valaki? 
 
Apró Ferenc települési képviselő: Igen, nagyon ügyesen megoldották. A színére esetleg lehet 
javaslatot tenni, vagy valami feliratot rá? Nem mutatna rosszul, mondjuk kék-fehéren. A régi 
víztorony sajnos a betonvasig be van repedve, ezt szakértőtől tudom, úgy tűnik az 50 év élettartam 
valóban 50 évre szól. A másik dolog, hogy tavaly a Mohai úr ígérte az optikai kábelt. Van-e már 
valaki aki használja ezt? És még egy kérdés. Tegnap is szerepelt a médiákban, hogy Lajosmizsén 
feltörtek több autót. Lehet tudni róluk valamit? 
 
Basky András polgármester: A híradásokban azt is mondták, hogy elfogták őket, de hogy kik voltak, 
azt nem tudom. Az optikai kábellel kapcsolatosan különböző problémákba ütköztek, de a tervek 
engedélyezés alatt vannak, remélhetőleg hamarosan elindul a beruházás. A víztornyot egyeztetjük a 
kivitelezővel.  
 
Apró Ferenc települési képviselő: És kifizettük már az optikai kábelt? 
 
Basky András polgármester: Azt a munkát, amit még nem végeztek el, nem fizettük ki.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én azt is megfontolnám, hogy reklám célra is lehetne hasznosítani 
a víztornyot. A Kossuth Lajos utcából jelezték, hogy az árokrendszert ki kellene takarítani. 
 
Basky András polgármester: Igen, a sok eső egy kicsit megnehezíti a csatornázási munkákat, de 
megoldjuk. Bizonyos utcákban elkezdődött a végleges helyreállítás, például a Szent Vendel utcában, 
és így már látható, hogy mit jelent a sávos helyreállítás.  
 
Orbán Antal képviselő: A Posta tó környéke mikor lesz rendbe téve? És a Tarnai utca nagyon 
parlagfüves.  
 
Basky András polgármester: Folyamatosan kaszálunk, de a sok eső miatt nehezebb dolgunk van. 
 
Orbán Antal képviselő: A Damjanich utca végén is nagyon sok a szemét, azt is el kellene tüntetni. A 
Mikszáth Kálmán utcából jelezték, hogy újabban kamionok fordulnak meg ott, tönkreteszik a házakat, 
megrepedeznek. Van-e erre valami rendeletünk? 
 
Basky András polgármester: A jövő héten kezdik elszállítani. Lakott területre nem jöhetnek be a 
kamionok, csak konkrét céllal, telephelyen kell parkolniuk.  
 
Orbán Antal képviselő: A Dózsa Gy. úton egy héten többször elmennek a szemétszállítók, de 3 hete 
ott vannak a fekete zsákok, és nem viszik el.  
 
Basky András polgármester: Az jogos, hogy el kellene vinni, de az viszont már nem jogos, hogy a 
lakók kiteszik a szemetet azzal, hogy majd az önkormányzat elszállítja. Ezek megoldásra váró 
feladatok, de a lakosságnak is tudomásul kellene vennie, hogy a szemetet ne az utcán tegyék le. 
Múltkor mentem egy dűlőúton, ott volt kirakva 5 zsák. Megálltam, és megnéztem, hogy mi van benne. 
Csupa olyan dolog volt, amit a szelektíves kukákba is mehetett volna, műanyag üveg, sörös doboz, stb. 
Nem tudom, hogy miért volt így könnyebb annak aki lerakta. Mióta megszűnt a szelektív gyűjtőhely, 
azóta végre nem szemétgyűjtőnek használják a területet. El fogjuk vinni, de nem a mi dolgunk lenne.  
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Orbán Antal képviselő: Még egy dolgot szeretnék. Sokszor bicikliznek gyorsan a járdán. Nagyon 
balesetveszélyes. 
 
Basky András polgármester: Jó, majd jelezzük a közterület felügyelőnek. Tájékoztatásul szeretném 
még elmondani, hogy az Iskola tóban fürdeni tilos! Volt már aki jet-ski-zett, ellene pedig eljárást 
indítottunk. Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselő társaimat, hogy 
elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Péli Szilveszter képviselő: Igen, elfogadom a választ! 
 
Apró Ferenc települési képviselő: Igen, elfogadom a választ! 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom a választ! 
 
Orbán Antal képviselő: Igen, elfogadom a választ! 
 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel napirendi pontjaink végére értünk, 
megköszönöm a jelenlévők részvételét, a mai ülést 15.55 órakor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk 
munkákat.  

 

K.m.f. 

 

 
   Basky András sk.                       dr. Balogh László  sk. 
    polgármester                                           jegyző  
 
 
         


