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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. augusztus 23-án, 09.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
soros Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Apró Ferenc, Keresztes Ferenc, Kollár 
László, Péli Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal képviselık. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Koller 
Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 8 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
       
 
       
Egyéb meghívottak:  Szilágyi Ödön irodavezetı 
 Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 8 fı képviselı jelen van. Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Koller Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László képviselık jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni a mai ülésünkön. 
A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont 
tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend 
 
 

Elıterjesztı 

1. 
 
 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  Alapító Okiratának 
módosítása 

Basky András 
polgármester 

2. 
 

Interpelláció Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Mint tudjuk, nagyon sok szoros határidı volt az óvodás pályázatnál. A 
Gomép Kft ígéretéhez hően július végén befejezte a munkát, átadásra került az új szárny. Innen 
kezdıdött jegyzı úr vesszıfutása, hogy minden szakhatóságtól meglegyen az engedély idıben. Nem volt 
egyszerő dolga. Tegnap délután 5 órakor bent voltam Kecskeméten, és átvettem a jogerıs 
használatbavételi engedélyt, és a fellebbezési jogról is gyorsan lemondtam, így elhárult minden akadály, 
az óvoda megnyitása elıl. Ha ezt a határozat-tervezetet most elfogadjuk, akkor a jövı héten a MÁK-nál 
is bejegyzésre kerül, így finanszírozhatóvá válik. Elkészült az Alapító Okirat módosítása, melyben 75 
fıvel megemeltük a székhely intézmény létszámát, és a tagintézmények nevét változtattuk meg oly 
módon, hogy az elnevezésükben ezentúl szerepelni fog, hogy Szent Lajos út, Rákóczi úti, és Felsılajosi 
tagintézmény. Ez a két módosítás található benne. Az ÖIB bizottság az imént tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
127/2013. (VIII. 23.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 95/2013. (V.31.) határozattal megállapított 
és egységes szerkezetben elfogadott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
 „5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 

6055-Felsılajos, Óvoda u. 2. 

  

II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  

 

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 26.” 

  
2. 
 

Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 

„9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 465 fı   

Ebbıl: 
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a.) óvodai férıhely összesen:  441 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  275 fı 

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

   (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 fı” 

 

 

3. 

 
Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: 

 
 „ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. szeptember 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 94/2013.(V. 31.) és 95/2013.(V.31.) ÖH.” 

 

4. 

 

Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal egészül ki: 

 

„Záradék: Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
………/2013. (…) határozatával fogadta el.” 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. augusztus 23. illetve 2013. szeptember 01. 

 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben szerepel egy másik határozat-tervezet is, mely az 
alapító okirat egységes szerkezetét tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
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128/2013. (VIII. 23.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okirata 

 
Határozat 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Alapító okirata 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a 
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 

 

1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1 
 

2. a) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

 Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 b) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv/intézmény:   
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

 

4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

                                     Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

 

5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 

6055-Felsılajos, Óvoda u. 2. 
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II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  

 

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 

 

6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 
bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 

 

7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja. 

 

 

8. Az intézmény feladatellátási helyei: 

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

- Intézményegysége:  6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

- Tagintézményei:  

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 

 

9.  A felvehetı maximális gyermeklétszám: 465 fı   

Ebbıl: 

a.) óvodai férıhely összesen:  441 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  275 fı 

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

    (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 fı  

 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Óvodai nevelés. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggı feladatokat. 

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
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-     A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
a.) autizmus spektrum zavarral 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal 
c.) hallásfogyatékossággal 
d.) enyhe értelmi fogyatékossággal 
e.) beszéd fogyatékossággal  
f.) egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a 
alapján.  

 

11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 

     851020  Óvodai nevelés 

 

      b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 

 

 851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 851011  Óvodai nevelés, ellátás 

  
 

851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
- autizmus spektrum zavarral 
- mozgásszervi fogyatékossággal 
- hallásfogyatékossággal 
- enyhe értelmi fogyatékossággal 
- beszéd fogyatékossággal 
- egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
 889101  Bölcsıdei ellátás 

 

 

12.  
a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 

közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok 
közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

 

13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 

 

14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
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15. Vezetıjének kinevezési rendje: 

A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó 
jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves 
határozott idıre pályázat alapján.  

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:   

 

Lajosmizse: (Óvoda, székhely, tagintézményei) Ft 
Ingatlanok 112.760.748.- 
Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 
Gépek, berendezések, felszerelések: 8.706.195.- 
Összesen: 121.666.943.- 

 

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft 
Ingatlanok 106.790.645.- 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gépek, berendezések, felszerelések: 9.944.783.- 
Összesen: 116.735.428.- 

 

 
 
 

Felsılajos:      Ft 
Ingatlanok: 16.570.500.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 1.516751.- 
Összesen: 18.087.251.- 

(2012. december 31-i állapot – bruttó érték) 

 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori 
hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény és tagintézményei, 
valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei tagintézménye, 
épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a 
gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 
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18. Vállalkozási tevékenysége:  

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét 
és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad 
helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége 
arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 

 

19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. szeptember 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 94/2013. (V.31.) és a 95/2013.(V. 31.) ÖH.   

 

 

 

Záradék: Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
………/2013. (…) egységes szerkezető határozatával fogadta el. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. augusztus 23. illetve 2013. szeptember 01. 

 
 
 
2. Napirendi pont 
Interpelláció 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a Lajosmizsei Napokra. 
Mindenkitıl olyan információt kaptam, hogy méltó volt a 20 éves évfordulóhoz a rendezvénysorozat. 
Színvonalas elıadások voltak, és profi módon volt megszervezve minden. Külön ki kell emelni a 
sportcsarnokban megrendezett kiállítást, a két fı szervezıt, Irénkét és Mártát. Szeretném megköszönni 
azt a hatalmas munkát, amit végeztek.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Én szeretnék az állatkiállításra is kitérni, mert hatalmas munka volt 
annak is a megszervezése, lebonyolítása.  
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Egy kicsit rosszul esik, hogy mindig csak a sportcsarnok volt 
kiemelve, az állatkiállítás pedig még csak meg sem lett említve az ünnepségen sem.  
 
Basky András polgármester: Elnézést kérek, nem szeretnék rossz szájízt hagyni senkiben sem. Én azt 
gondoltam, hogy az ünnepségen meg lett köszönve. Ez a kiállítás szerves része volt, a megnyitása is ezen 
kiállítás keretén belül volt. Elnézést kérek, ha úgy gondolod, hogy nem lett kellıképpen megköszönve. 
Természetesen Neked is köszönjük a munkát. 
Az ünnepi testületi üléssel kapcsolatban szeretnék két mondatot mondani. Szeptember 1-én vasárnap, az 
óvoda átadása elıtt lesz itt a díszteremben. Kit hívjunk meg véleményetek szerint? 
 
Apró Ferenc képviselı: Szerintem meg kellene hívni a város díszpolgárait, a kitüntetetteket, és az 
összes képviselıt. 
 
Orbán Antal képviselı: A kiadvány elkészül addigra? 
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Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy igen. 2000 példányt rendeltünk belıle. Nagy részét 
szét fogjuk osztani az ünnepségen, kapnak belıle azok is, akik hirdetnek benne, és az óvoda átadására is 
lehet belıle vinni.  
Kiben mi formálódott meg, hogy mi legyen a testületi ülésen? 
 
Apró Ferenc képviselı: Lajosmizse eddigi történetét kellene bemutatni, hangozzon el a Lajosmizse dal, 
a Hazám, hazám címő dal. Ki lehetne hangsúlyozni a zászlót, a címert. 
 
Basky András polgármester: Esetleg az ünnepi beszédet célszerő lenne megosztani, hogy ne csak én 
beszéljek. Akkor ennek függvényében összeállítunk egy ünnepi ülést. 
A másik dolog amirıl még szeretnék egy pár szót ejteni, a víztorony kérdése. Az ivóvízminıség javító 
program keretén belül eljutottunk odáig, hogy egy új víztorony fog épülni. A jelenlegi víztorony 200 m3-
es, ami pedig épülne, az 500 m3-es lenne. Nem lehet a város szélére tenni, mert akkor a víznyomás nem 
lenne egyforma a város különbözı pontjain. Az is szempont, hogy a benyomó vezeték hol jön be. 
Úgyhogy nem nagyon van más lehetıség, a jelenlegi mellé kellene tenni.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Arra is kell törekednünk, hogy a legmagasabb ponton legyen.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Meg fog szőnni a kézilabdapálya? 
 
Szilágyi Ödön irodavezetı: Nem, ez hátrébb lesz.  
 
Basky András polgármester: Ha végeztünk itt, akkor kimegyünk és megnézzük.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: A réginek mi lesz a sorsa? 
 
Basky András polgármester: El lesz bontva a projekt keretén belül. Szeretne valaki interpellálni? 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Én csak gratulálni szeretnék a kiállítás szervezıinek, rendezıinek. A 
folytatás pedig Kecskeméten volt a Hírös Héten. A másik dolog amit mondani szeretnék, hogy ennek a 
helyiségnek nagyon rossz az akusztikája, a természetes megvilágítása. Alig lehet itt hallani valamit 
abból, amit mondasz.  
 
Basky András polgármester: Ezen már én is gondolkoztam, hogy az ülésekre másképpen kellene  
berendezni a termet, de sajnos nincs más berendezési mód.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A szilárd hulladékszállítással kapcsolatosan mi a koncepciója 
Lajosmizsének, hogy lesz megoldva január 1-tıl a feladat? 
 
Basky András polgármester: Most vagyunk tárgyalásokban a minisztériummal, a Kecskeméti 
városgazdálkodással is, egyelıre nem nagyon körvonalazódik még, de a szeptemberi ülésen úgyis téma 
lesz, addigra már hátha többet tudunk majd.  
 
Apró Ferenc képviselı: Azt szeretném kérni, hogy az óvoda átadó ünnepségéig szőnjön már meg az a 
nagy kátyú az óvoda elıtt. Rossz tapasztalatom volt a kiállításon, hogy a Ceglédi úton a parkolóba úgy 
álltak be az autósok, hogy a járdán nem lehetett elmenni. Kellene oda tenni valami bójákat, mert ez 
általános probléma.  
 
Péli Szilveszter képviselı: A régi játszótérnél az ott maradt tuskókkal valamit nagyon kellene már 
kezdeni. 
 
Basky András polgármester: Igen, ez elég régi probléma, ugye megpróbáltuk tuskó fúróval kiszedni, 
de a vízvezetékek olyan közel vannak, hogy nem vállalták, valószínőleg el lesznek vágva, és felaprítva.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Több olyan lehetıség is van, ami elkorhasztaná, de ez mind hosszú, 
legalább 1 éves folyamat. 
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Péli Szilveszter képviselı: A központi játszótéren áldatlan állapotok vannak. A 18-20 éves kisebbségi 
fiatalemberek nem megfelelıen, rendeltetési céljának megfelelıen használják. 
 
Orbán Antal képviselı: Ezért kellene visszaállítani a közterület felügyeletet, aki büntetési jogkörrel 
bírna.  
 
Basky András polgármester: Ilyenkor a rendırségnek kellene szólni, ha valaki azt látja, hogy 
randalíroznak bárhol. Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı 
társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket 
ezennel berekesztem 10.45 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


