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Készült: A Képviselő-testület 2013. november 21-én 17.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről.  
 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Belusz 
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, Sebők 
Márta, Orbán Antal. A Képviselő-testület létszáma 11 fő. Baranyi Rostás Rodrigó képviselő 
bejelentéssel van távol. 
 
 
Közmeghallgatás kezdete: 17.05 óra 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
 munkatársai 

Intézményvezetők 
Lajosmizsei állampolgárok (jelen van kb.20 fő) 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
 

 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, mivel 17 órára volt meghirdetve a 
közmeghallgatás, javaslom, hogy kezdjük el.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 képviselő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az ebben foglalt két napirendi pont mindenki előtt ismert, van-e még valakinek 
javaslata egyéb napirendre? Nincs. Akkor aki ezt így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el:  
 

Napirendi pontok 
             

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2014. évi 
elképzelésekről   
Előadó: Basky András polgármester 

 
2. Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek”) 
 
1. napirendi pont:  
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2013. évi elképzelésekről   
 
Basky András polgármester: Az eddigi gyakorlatnak megfelelően egy beszámolóval kezdenénk a 
közmeghallgatást, mely az elmúlt év munkánkat mutatja be. 
 
Mondanivalóm lényegét az alább bemutatott diák rögzítik 



 
 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



Basky András polgármester: Köszönöm szépen a figyelmet, elöljáróban ennyit szeretettem volna 
elmondani. Az első napirendet határozathozatal nélkül lezárom, és áttérünk a 2-es napirendi pontra. 
Átadom a szót Önöknek, várom a kérdéseiket. Azt gondolom, hogy elsősorban két téma köré fognak 
csoportosulni a kérdések, az egyik a csatornázás, a másik pedig a belvízelvezetés. Itt vannak 
körünkben azok a szakemberek, akik válaszolni fognak a kérdésekre.  
 
2. napirendi pont:  
Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehetnek”) 
 
Basky András polgármester: Kérem, hogy aki szót kér, egyben mutatkozzon is be, hogy a 
jegyzőkönyvbe szabályosan kerüljön be a hozzászólása.  
 
Jóri Lászlóné lajosmizsei állampolgár: Én a belvízzel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. A 
Tarnay utcában nem megoldott a belvíz elvezetése, az árkok, pincék tele vannak. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Itt van körünkben Móczár László a Duna-Aszfalt Kft képviseletében, 
megkérem válaszoljon.  
 
Móczár László Duna-Aszfalt képviselője: Találkoztam már a problémakörrel. Első körben a 
tervezett csövet megfordítottuk, átfordítottuk a zárt csatornába, de úgy tűnik ez nem jó megoldás, 
mivel nagy valószínűséggel dugulás miatt a zárt csatornának nincs meg az a szállító kapacitása, ami 
szükséges lenne. A holnapi nap folyamán meg fogjuk nézni a területet, és szükség szerint ennek a 
csatornának a tisztítását megpróbáljuk megoldani, hogy a víz elfolyjon.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen, és ha megtaláltátok a megoldást, szeretnék én is 
erről egy tájékoztatást kapni. Ebből is látszik, hogy mekkora szükség volt már a csatornarendszer 
felújítására is. Várom a további hozzászólásokat. 
 
Sápi Tibor lajosmizsei állampolgár: Nekem több kérdésem is lenne, pontosabban a lajosmizsei 
lakosok kérdéseit próbálom tolmácsolni. 

 Milyen intézkedéseket tett az önkormányzat a Ladánybenei úttal kapcsolatosan? 
 Hogyan történhetett az meg, hogy ez az útszakasz kimaradt az országosan beharangozott 

útfelújításokból? Milyen politikai kapcsolatrendszerrel rendelkezik a város? Hányszor tettünk 
bejelentést a közútkezelő felé? Kértünk-e segítséget ezzel kapcsolatosan az országgyűlési 
képviselőnktől? 

 A Dózsa György út mikor lesz felújítva? 
 Sportpálya telekalakítási engedélye hogyan áll, a sportcsarnok építése kapcsán? Folyamatban 

van-e már? 
 A csatornázással kapcsolatosan az a kérdésem, hogy miért nem töltik vissza az utat, főleg 

azokon a szakaszokon, ahol a gerincvezeték már kiépítésre került, mert kisebb-nagyobb 
aszfalt darabok pattognak az autókra.  

 A közterület felügyelővel kapcsolatosan már kaptam választ a kérdésemre, csak azt szeretném 
még kérdezni, hogy hány intézkedést foganatosít az önkormányzat azokkal szemben, akik a 
városi rendeleteket nem tartják be? Például a szemétégetés. 

 A szelektív hulladékgyűjtést sajnos kevesen gyakorolják, valahogy ösztönözni kellene a 
lakosságot.  

 Mi az önkormányzat terve az OTP fölötti lakásokkal?  
 A külterületi utak nagyon elhanyagoltak, jobban oda kellene figyelni rá. 
 A 2013. évi tanyafejlesztési program keretében nyújtott-e be pályázatot a város? Itt gondolok 

például a tanyavillamosításra. 
 Mi az az anomália, ami az Y-nál van, melynek szemtanúja voltam, hogy egy kamion 

lekanyarodott balra a tiltó tábla ellenére, és egy rendőrségi autó ment mögötte, és semmit nem 
tett.  



 Testvérvárosi kapcsolatot alakítottunk ki Jászberénnyel, de tudomásom van róla, hogy a már 
meglévő kettővel sem foglalkozunk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna kérdezni. 

 
Basky András polgármester: Én is köszönöm. Megpróbálok sorban válaszolni a feltett kérdésekre. A 
Ladánybenei úttal kapcsolatosan a Képviselő-testület is számos alkalommal interpellált már. Kértünk 
már segítséget a megyei közgyűlés elnökétől, írtunk levelet a miniszternek több polgármesterrel 
együtt. Először azt láttuk, hogy a tervekben szerepelt az út felújítása, de aztán elfogyott a pénz, és nem 
valósult meg. Számtalan kört futottunk már ezzel kapcsolatosan, de sajnos pozitív dolgot nem tudok 
mondani, csak annyit, hogy a tervek el vannak készítve. A politikai kapcsolatainkat igyekszünk 
kihasználni. Dózsa György út felújításával kapcsolatosan is írtunk már levelet a közútkezelőnek, a 
padkázást megoldják, a kátyúzásra nem kaptunk konkrét információt, de ismét jelezzük az illetékes 
szerv felé a problémát. A sportcsarnoknál a telekmegosztás tudomásom szerint megtörtént, de holnap 
utána nézünk. Mi elindítottuk, az biztos. A csatornázással kapcsolatosan kérném Móczár Lászlót, hogy 
válaszoljon.  
 
Móczár László Duna-Aszfalt képviselője: A tömörítés egy technológiai utasítás, amit nekünk be kell 
tartani. Rétegenkénti tömörítést írnak elő a kivitelezési munkák során, mely nem hengerrel történik, 
hanem döngölőgéppel. Ezt a kollegáim el is végzik. Az a probléma, hogy az előzetes útkezelői 
nyilatkozatban nekünk azt írták elő, hogy a felmart aszfaltot kell visszatölteni ideiglenes helyreállítás 
gyanánt. Az a baj, hogy a meglévő úthálózat annyira rossz minőségű, hogy ebből mart aszfaltot nem 
tudunk visszanyerni, amivel helyreállítanánk, a marás során ez földdel összekeveredik. Sajnos ez 
nagyon ideiglenes helyreállítás, a múlt hét folyamán viszont elkezdtük az ideiglenes helyreállítást, ami 
azt takarja, hogy ezt a földréteget 20 cm vastagságban kitermeljük, és aszfaltszintig visszatöltjük. Én 
türelmet kérnék a lakosoktól, időjárás függvényében folyamatosan fogjuk csinálni. A végleges 
helyreállítás pedig jövő év márciusában fog megkezdődni, azzal, hogy ezek a betonrétegek lemarásra 
kerülnek, és egy végleges aszfaltréteg kerül sávos helyreállításban. Teljes útszélességben sajnos nem 
fogjuk tudni az utakat helyreállítani.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm a választ. A hulladékégetéssel kapcsolatosan ha bejelentés 
érkezik, akkor tudunk intézkedni. 
 
Sápi Tibor lajosmizsei állampolgár: Az a baj, hogy nem munkaidőben történik ez.  
 
Basky András polgármester: Munkaidőben is elő szokott fordulni, de mondom, ha bejelentés 
érkezik, akkor azt kivizsgáljuk. A szelektív gyűjtéssel teljesen egyetértek, de a díj csökkentésének 
egyetlen módja van, mégpedig, hogy szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, és akkor kevesebb 
kommunális hulladék keletkezik, így a kukát le lehet cserélni kisebbre. 2015-től, rendelet alapján 
mindenkinek szelektíven kell gyűjteni a szemetet. Az OTP feletti lakásokkal kapcsolatosan régen az 
volt a terv, hogy ha valakinek szüksége van rá, akkor odaadjuk, vagy eladjuk. Nem volt eddig szükség 
rá. Rendbe kellene tenni mindenképpen, az biztos. A külterületi utakkal kapcsolatosan a gréder sok 
utat megcsinált már, jelezzétek, hogy melyek azok az utak, melyeket nagyon meg kellene csinálni. 
Nyújtottunk be pályázatot további eszközökre beszerzésére is, az említett tanyafejlesztési program 
keretén belül. Tanyafejlesztésre nem. Azt tudni kell, hogy itt nem csak az önkormányzat nyújthatott be 
pályázatot, hanem a lakosság is. A testvérvárosi kapcsolatok tekintetében valóban van egy kis szünet 
most, de megpróbáljuk újra felvenni a kapcsolatot velük. Az Y-nál lévő kamionparkolóval 
kapcsolatosan megkérem alezredes urat, hogy válaszoljon a kérdésre.  
 
Kovács István rendőr alezredes: Én november 1-től vagyok itt őrsparancsnok, de a problémáról már 
én is hallottam. Hagy kérjek egy kis türelmet ezzel kapcsolatosan, utána fogok nézni, és ki fogok 
menni a helyszínre is tájékozódni. 
 
Basky András polgármester: Várom a további hozzászólásokat. 
 
Szőrös András lajosmizsei állampolgár: Én a piaccal kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy 
valami fejlesztés várható-e? A szélein is le kellene fedni a bódék tetejét. A szelektív gyűjtéssel 



kapcsolatosan szerintem több gyűjtőedényt kellene kihelyezni. A bicikliúttal kapcsolatosan már tavaly 
is megkérdeztem, hogy miért nem lehet lemarni a bukkanók tetejét. A másik problémám, hogy az 
iskolában a gyerekek ehetetlen szárnyasmájkrémet kapnak tízóraira, ami véleményem szerint emberi 
fogyasztásra alkalmatlan.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A piacra valóban több pénzt kellene fordítani, de a 
legtöbb pénz mindig oda ment, ahol pályázni tudtunk. A bódék tetejét meg kell javítani, arra már 
kértünk árajánlatot. A léceket kellene pótolni, de az a baj, hogy mindig ellopják. A szelektív kukák 
bővítésével kapcsolatosan az a rossz hírem van, hogy nemhogy bővítve nem lesz, hanem kevesebb 
lesz belőlük, hiszen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés van a városban, így nem szükséges 
továbbra fenntartani őket, hiszen siralmas állapotok uralkodnak a környékein. Minden nap össze van 
szedve a szemét körülötte, de például tegnap is 6 kiskutyát tettek a piaci szelektív gyűjtő mellé egy 
dobozba. Az államnak is az a szándéka, hogy visszaszorítsa a szemét mennyiségét. Az üveg lesz 
koncentráltan gyűjtve, hiszen azt nem lehet beletenni a sárga zsákba. Egy jelentős fejlődésen kell 
átmennünk a szelektív gyűjtés tekintetében. A lerakási díjak is egyre magasabbak lesznek. A 
kerékpárúttal kapcsolatosan is futottunk már jó néhány kört, azt mondták a szakemberek, hogy nem jó 
lemarni a tetejét, mert még tovább fog romlani az állapota, hiszen vékonyodik a felület. Most két 
kátyút próbaképpen kijavítottunk egy új technológiával, de mivel a föld és az aszfalt nem egyszerre 
mozog, így mindig lesznek kátyúk. A végleges megoldás a teljes csere lenne, de erre több millió forint 
kellene. Az iskolai konyhával kapcsolatosan kérem a konyha vezetőjét, hogy nézzenek utána a 
problémának. Várom a további kérdéseket. 
 
Jóri Mária Magdolna lajosmizsei állampolgár: Az a kérdésem, hogy kell-e tűzcsapot elhelyeznem 
az ingatlanom elé, mert nekem azt mondták, hogy 100 m-en belül kell, hogy legyen. Lajosmizsén a 
Széchenyi u. 36. szám alatti ingatlanomhoz köteleztek a csatorna hozzájárulás fizetésére, ugyanakkor 
most, amikor építik a csatornát, tájékoztattak, hogy mégsem hozzák be az ingatlanomra a csatlakozást. 
 
 
Basky András polgármester: Ilyet én még nem hallottam, hogy családi háznál 100 méteren belül 
tűzcsap kell, hogy legyen, ha az építési engedély családi házra vonatkozik. Ha a víz nincs bent az 
udvaron, akkor nem lehet csatorna sem. Most a Bácsvíznek van egy akciója, hogy akinél még nincs 
bevezetve a víz, kedvezményesen, részletfizetéssel bekötik, ha igényli.  
 
Móczár László Duna-Aszfalt képviselője: Meg kell nézni a terveket, addig nem tudok mondani 
semmit. 
 
Basky András polgármester: Szilágyi Ödön kollegámmal utána fogunk nézni. Van-e még valakinek 
kérdése? 
 
Tüzesné Fehér Aranka lajosmizsei állampolgár: Az utcanév táblákkal kapcsolatosan szeretném 
elmondani, hogy nagyon hiányosak, és jó lenne a főúton legalább kis táblákkal jelezni a nevet. Az 
Egészségháznál a víz nagyon összegyűlik, hatalmas tócsák vannak állandóan. A kerékpárutat 
szerettem volna még mondani, de arra már időközben választ kaptam.  
 
Basky András polgármester: Az utcanév táblák benne vannak a jövő évi elképzelések között. Sok-
sok éve szeretnénk táblákat kitenni, reméljük előbb-utóbb sikerül is elérnünk. Az Egészségháznál 
szintén benne van a koncepcióba, hogy parkolókat alakítunk ki, akkor ez a probléma is megoldódik. 
Továbbá tervezzük parkolók kialakítását az óvodánál, az iskolánál, a gyógyszertárnál.  
 
Sápi Tibor lajosmizsei állampolgár: Még egy kérdésem lenne. Az M8-as autópályával kapcsolatosan 
mi a helyzet, van valami információ? A piaccal kapcsolatosan pedig láttam én olyan 5000 fő feletti 
települést, ahol 60 millió forintból újították fel a piacukat. 
 
Basky András polgármester: Az M8-as is egy régi történet már, és valószínűleg sokat is fogunk még 
róla beszélni. Nagykőrös és Szolnok között megvannak az engedélyek, de a Dunavecse-Nagykőrös 



közötti szakasz újratervezés alatt van, olyan súlyos problémák jelentkeztek. Talán ha a jelenlegi 
csomópontot 300 méterrel eltolnák Kecskemét felé, akkor megoldódna a probléma. 
 
Radics Árpád lajosmizsei állampolgár: Nekem egy kérésem lenne. Szeretnék az önkormányzat 
csatornázásánál hátrányos helyzetű emberekkel dolgozni. Van-e erre lehetőség? 
 
Basky András polgármester: Móczár Lászlóval kellene ezt megbeszélni, ha tud, biztosan segít. 
 
Szőrös András lajosmizsei állampolgár: Ez az optikai kábel tulajdonképpen mit jelent? 
 
Basky András polgármester: Nagyobb sávszélesség, gyorsabb, biztonságosabb internet. Először a 
postánál a T-Com kiépíti a központot, utána az önkormányzathoz és az intézményekhez építjük ki, 
végül remélhetőleg az egész várost behálózza majd. Ez egy szolgáltatás, melyet igénybe lehet majd 
venni. A Képviselő-testület a délutáni ülésén tárgyalta, melyen itt volt a T-Com képviselője is, aki 
elmondta, hogy Bács-Kiskun megyében jelenleg csak Kecskeméten, Baján és Kiskunfélegyházán van 
még csak kiépítve, a következő pedig Lajosmizse lesz.  
 
Koller Dániel képviselő: Gyorsan telefonáltam a parancsnok úrnak, és a tűzcsappal kapcsolatosan azt 
kérte, hogy menjen be a hölgy a Kecskeméti Tűzoltóságra, és meg fogják oldani a problémát. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 
akkor én megköszönöm a jelenlévők részvételét. A közmeghallgatást ezennel 18.50 órakor 
berekesztem. 
 

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


