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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. szeptember 12-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott soros Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Koller Dániel, Belusz 
László, Apró Ferenc, Keresztes Ferenc, Kollár László, Péli Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal 
képviselık. Baranyi-Rostás Rodrigó, Józsáné dr. Kiss Irén képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 10 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
       
       
Egyéb meghívottak:  Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 Dömötör Klára Edit irodavezetı 
 Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
    Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
    Rigó János rendır alezredes 
    Tarnóczy László rendır alezredes 
    Dr. Jankahidy Andrea 
    Dr. Zsámboki Béla 
    Dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva 
    Tengölics Judit  
    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı 
    Rimóczi Erika pénzügyi ügyintézı 
    Molnár Ferenc Fıplébánia Karitász képviselıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı jelen van. Baranyi-Rostás 
Rodrigó, Józsáné dr. Kiss Irén képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.  
A napirendi pontok tárgyalása elıtt egy-két információt szeretnék elmondani. Az ünnepi ülésen aláírásra 
került a szerzıdés a belvizes pályázattal kapcsolatosan. Ennek része az Iskola tó rendezése is. Mint 
látható, megkezdıdtek a munkálatok, amire régóta sokan vártunk. Az elmúlt napokban több egyeztetés is 
volt, megkérem Horváth Sándor kollegámat, hogy tájékoztasson minket. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: A Környezetvédelmi Felügyelıséggel és a Nemzeti Parkkal is 
egyeztettünk. A nád felületbıl meg kellett hagyni egy védelmi sávot, ami majd a tó élıvilágának 
biztonságos megélhetıségét jelenti, amíg a munkálatok folynak. Ez a Május 1. utcánál lévı szakaszon 
maradt meg. A körbeadott rajzon piros színnel van bejelölve a jelenlegi partvonal, és a barnás folt lesz a 
vízfelület. A partszakasz megnövelését a tóban lévı iszap kikotrásával érik el, az iszap felsı rétegét 
teszik alulra, és körülbelül 60-80 cm fognak kikotorni, úgy, hogy az agyaglencsét ne sértsék meg, mert 
ez a vízzáró réteg a tóban.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A vízfelület mekkora területtel fog csökkenni? 
 
Horváth Sándor pályázati referens: A kialakítandó vízfelület körülbelül 2,5 ha lesz. 
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Basky András polgármester: A kikotort iszapot csak a tó körül lehet elhelyezni, erre van csak 
engedélyünk. Ezt csak tájékoztatásként kívántam elmondani, és most szavaztatnám a napirendi pontokat.  
A meghívóban 14 napirendi pont szerepel, egyet javasolok pluszba felvenni, melyet kiosztósként 
kaptunk meg, ez pedig az eredményjelzı tábla támogatása iránti kérelem. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 

 Napirend 
 
 

Elıterjesztı 

1. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye 
 

Basky András 
polgármester 

2. 
 

Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Basky András 
polgármester 

4. Közterületek nevének felülvizsgálata, közterületek névadása Basky András 
polgármester 

5. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása Basky András 
polgármester 

6. Települési képviselıi indítvány közterület felügyelet felállítására 
 

Basky András 
polgármester 

7. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl 

Basky András 
polgármester 

8. A 2013. január 01-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2013. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 

dr. Balogh László 
jegyzı 

9. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására 
ellátási szerzıdés megkötése  

Basky András 
polgármester 

10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
15. 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terének módosítása 
 
Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 
 
Települési képviselıi indítvány Lajosmizse-Felsılajos mikrotérség várostérségi 
programjának kidolgozására 
 
Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma által kiírt pályázati 
felhívásra 
 
Eredményjelzı támogatása iránti kérelem 
 
Interpelláció 
 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Köszöntöm dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Évát, a doktor úr ügyvédjét. 
Szántó doktor sokáig végezte fogorvosi tevékenységét Lajosmizsén. Sokak sajnálatára úgy döntött, hogy 
nem kívánja tovább folytatni a praxisát itt nálunk. Jelezte az önkormányzat felé, hogy megszünteti az itt 
lévı praxisát. A törvényi elıírásoknak megfelelıen mi ezt a praxissal kapcsolatos mindenféle ügyet 
intéztünk, a testületi üléseken meghoztuk azokat a határozatokat, amelyek ehhez szükségesek voltak. 
Miután az ı praxisa nem kelt el 2012. február 15-ig, ezért az önkormányzatnak egyéb úton kellett 
megoldást találnia a feladat ellátására. Szántó doktor úr ügyvédje jelezte felénk, hogy úgy ítéli meg, hogy 
ezek az eljárások, amelyeket mi lefolytattunk nem voltak rendben, és ezért 5.600.000.- Ft tıkét és annak 
kamatait kéri az önkormányzattól, kártérítési igényként. Egyeztettünk már az ügyvédnıvel korábban, 
nekünk az az álláspontunk, hogy mi helyesen jártunk el, a jogszabályi hátteret minden alkalommal 
figyelembe véve, és úgy ítéljük meg, hogy ez a kártérítési igénye nem jogos, ezért elutasítottuk az ı 
egyezségi javaslatát. A PTK bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta az anyagot, ık is elutasításra 
javasolják a kártérítési igényt. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérdezem az ügyvéd nıt, hogy szeretne-e 
valamit hozzáfőzni? 
 
dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva ügyvéd: Tisztelt polgármester úr! A doktor úr álláspontját röviden 
ismertetném, ami le van írva, azt nem szeretném megismételni. Mi a megbeszélések során jeleztük, hogy 
a doktor úr nem háborút szeretne, hanem békét, de a jogos igényétıl eltekinteni nem tud. Amennyiben itt 
most olyan döntés születik, amely számára nem elfogadható, akkor egyetlen út marad számára, a bíróság. 
A kártérítési igényének az alapja nagyon röviden. 2011. augusztus 15-én bejelentette, hogy a 
tevékenységét 6 hónapos felmondási idıvel, február 15-ével meg kívánja szüntetni. Ezt követıen az 
orvosi praxisról szóló törvény, az idıközben keletkezett Kormány rendeletek is lehetıvé tették, hogy a 
2012. február 15. napját követı 6 hónapon belül ı a praxisjogát értékesítse. Ehhez képest a Képviselı-
testület már februárban tárgyalt az új doktornıvel, majd májusban megkötötte vele a feladatellátási 
szerzıdést. Nem megvárva azt a 6 hónapot, melyet hangsúlyozom, törvény és Kormány rendelet tesz 
számára lehetıvé. Én tudom, hogy az önkormányzat érvelése az, hogy idıközben nevesítette egy 
bizonyos július 1-i hatályú módosítás a 6 hónapot, de a mi jogi álláspontunk, és a jogszabály tartalma 
ugyancsak tartalmazza már a korábbi, és 2012. január 1-tıl hatályos jogszabályban is, hogy bizony 
számára ez a 6 hónap egyértelmően rendelkezésre áll. Meg tudta volna oldani a Képviselı-testület más 
módon is a feladat ellátását, például helyettesítéssel. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A 
2012. februári Képviselı-testületi ülésen készült jegyzıkönyvben már Józsáné dr. Kiss Irén felvetette 
ennek a kártérítési pernek a lehetıségét is, és az ott elgondolkoztató lehetett volna. Az ügyfelem nagyra 
becsüli a város lakosságát, és az önkormányzatot, de az önkormányzat neki kárt okozott, és ezért helyt 
kell állnia. Ez lesz a mi keresetünknek a jogalapja. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A mi megítélésünk szerint az önkormányzat nem 
okozott neki kárt, hiszen ı ezt a praxist értékesíthette volna. Ha a doktor úr úgy ítélte volna meg február 
15-e után, hogy neki az a 6 hónap rendelkezésére áll, és ezt bármikor jelezte volna felénk, akkor mi úgy, 
mint azelıtt is bármikor, mindenféle kérésének készséggel álltunk rendelkezésére, ezt is megtettük volna. 
Tehát nem kérdéses azt gondolom, hogy miután a doktor úr bejelentette a kérését, hogy szeretne elmenni, 
ha lehetséges december 31-ével, mi mindenben próbáltuk a doktor úr kérését figyelembe venni. Az 
önkormányzat a döntését úgy hozta meg, hogy bármi történik is, az csak úgy megoldható február 15-e 
elıtt, hogy ha ezt a doktor úr aláírja, és szerzıdés eredményeképpen rögzíti azt, hogy lemond errıl a 
praxisjogról, és átadható. Az a jogszabályi háttér, amire hivatkozik február 15-én még nem állt 
rendelkezésre, csak július 1-tıl mondta ki a törvény, hogy további 6 hónap áll még rendelkezésre az 
értékesítésre, ez jogszabályi értelmezés kérdése, de azt gondolom, hogy mi helyesen jártunk el a doktor 
úrral kapcsolatosan. Ha jelezte volna a doktor úr, hogy még további 6 hónapra szeretné igényelni, mert 
hogy neki van egy ilyen joga, akkor ezt nyilván megtettük volna. Ha ezt követıen, 6 hónapon belül 
hozott volna egy vásárlót, akkor az önkormányzatnak tenni kellett volna lépéseket. Megítélésünk szerint 
a jogszabályoknak megfelelıen jártunk el, és az egyeztetéseket folyamatosan folytattuk mindenféle 
szakhatósággal. A szakhatóságok is ezeket a törvényeket alkalmazva hozzák meg a döntéseiket. 
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Úgyhogy én úgy ítélem meg, hogy a kártérítés, amit a Józsáné dr. Kiss Irén említett, azt nem úgy 
mondta, hogy az önkormányzat fog kártérítést adni, hiszen nem az önkormányzat adta a praxisjogot, nem 
az önkormányzat hozta a törvényeket. Esetlegesen az állam felé lehet kereskedni.  
 
dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva ügyvéd: Ha gondolják a képviselık, én elıhozom azokat a 
jogszabályokat, melyek errıl rendelkeznek, és amibıl egyértelmően kiderül, hogy ez a 6 hónap 
rendelkezésre áll. Az önkormányzat teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy ki mindenkivel tárgyalt a 
doktor úr, és hogy ha egy betöltött körzetet, ami májustól betöltött, valaki meg szeretett volna venni, én 
úgy gondolom, hogy józan belátású orvos egy betöltött körzetet nem vásárol meg. Ha pedig valaki 
megvásárolja, akkor most a Szántó doktor úr kártérítési igényének a többszörösével állna itt, mert egy 
betöltött körzetet nem lehet csak úgy kihúzni valaki alól. Tisztelt Képviselı-testület! Én úgy gondolom, 
hogy ez nem visz a békesség felé, holott mi nagyon szerettünk volna megegyezni. Szerettünk volna 
tárgyalni. De nem tudok mást mondani, az én mandátumom, ha nincs egyezség, perre szól.  
 
Basky András polgármester: Én meg azt tudom mondani, hogy a mi megítélésünk szerint teljesen 
jogszabály szerint jártunk el, tehát ha per van, akkor állunk elébe.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, mely arról szól, hogy a Szántó doktor úr kártérítési igényét elutasítjuk, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
130/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Dr. Szántó Kristóf kártérítési 
igénye 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Szántó Kristóf jogi képviselıje 
útján elıterjesztett kártérítési igényét elutasítja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1.) 
pontban foglalt döntésrıl dr. Szántó Kristófot jogi képviselıje útján tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Köszöntöm Jankahidy doktornıt, és ügyvédjét, dr. Zsámboki Bélát. A 
doktornı azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretné, ha felülvizsgálnánk azt a számítási módot, 
amellyel ı fizeti a közüzemi díjakat. Az önkormányzat annak idején, jó néhány évvel ezelıtt, egy per 
eredményeképpen állapította meg azokat a paramétereket, amely számítási mód szerint fizették a 
költségtérítést a rendelıben lévı háziorvosok, és ezt ugye akkor elfogadta mindenki, hiszen aláírta a 
megállapodást. Miután kérelmek jöttek a háziorvosoktól, hogy szeretnék, hogy valamelyest mérsékeljük 
a térítési díjukat, a Képviselı-testület újra tárgyalta az anyagot. Bizonyos paramétereket a számítási 
módban megváltoztatott, ezáltal kedvezıbb lett a háziorvosoknak a térítési díja. Akkor a képviselı-
testület úgy döntött, hogy vagy marad mindenki a régi számítási módnál, vagy pedig aláírja az új 
szerzıdést, és akkor a szerint fizet. A doktornı nem írta alá a szerzıdést, ugyan valamennyivel ebben az 
esetben is kevesebb lett volna az ı térítési díja, de ı nem ezt választotta, továbbra is a régi számítást kéri, 
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illetve javasolja, hogy egy új számítási módot alkalmazzunk. Vannak összetett mérıórák a rendelıben, a 
szerint szeretne fizetni, illetve a közös helyiségek után 16,68 m2-t. Megítélésem szerint ez a számítási 
mód nem állja meg a helyét, hiszen nem egyezik meg azzal a számítási móddal, melyet annak idején a 
bírósági végzés eredményeképpen vezettünk be. Többféle alternatíva felvetıdött javaslatként, A PTK 
bizottság is tárgyalta az anyagot, és azt javasolták, hogy a doktornı kérését ne méltányoljuk, viszont ha 
áttér az új számítási módra, akkor annak semmiféle akadálya nincsen. Ez az I. határozat-tervezetben 
szerepel. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Ügyvéd úr esetleg szeretné kiegészíteni? 
 
Dr. Zsámboki Béla ügyvéd: Köszöntök mindenkit. Nem szeretném megismételni azt, amit leírtunk, 
csak egy dolgot szeretnék kiemelni. A doktornı kizárólag azt szeretné, hogy a jelenlegi, 2013-as évre 
kialakult produktív és improduktív területek aránya szerint kerüljön újra számításra az ıt terhelı fizetési 
kötelezettség, a rendelıjén kívüli helyiségek költségek viselése tekintetében. Megmondom ıszintén, 
hogy szerettem volna, ha egy egyeztetés lett volna az illetékessel ebben a kérdésben, de ez nem történt 
meg, a javaslatunk ellenére. Úgyhogy kénytelenek vagyunk tartani azt az álláspontot, amelyet a 
levelünkben a polgármester úrnak leírtam. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm. Tegnap a bizottsági ülésen tárgyaltunk róla, ott 
megítélésem szerint, ha a bírósági végzés eredményeképpen a négyzetméterek akkor kialakultak, ahhoz 
képest azt gondolom változtatnunk nem kell, hiszen a produktív és improduktív részek arányának 
megváltoztatását tavaly megtettük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben 
nincs, akkor az I. határozat-tervezetet teszem fel szavazásra, mely a PTK javaslata is volt. Aki ezt 
elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 1 
tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja a Jankahidy Bt. 
képviselıjének dr. Jankahidy Andreának a szerzıdés módosítását olyan formában, amely a 
képviselı-testület 2012. április 26-án elfogadott „Az egészségház épületében az egészségügyi 
alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” számítási mód szerint történjen. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglalt szerzıdés módosítására és aláírására amennyiben a Jakahidy Bt. 
képviselıje elfogadja az önkormányzat javaslatát.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Köszöntöm körünkben Rigó János rendır alezredes urat, és Tarnóczy 
László rendır alezredes urat. Minden évben tárgyalunk a közrendrıl, közbiztonságról. A beszámolóból 
kiderül, hogy a Lajosmizsei rendırırsnek sok szép eredménye van. A biztonságérzetet az növelhetné 
még jobban a városban, ha éreznénk, hogy több rendır lenne az utcán. Örömmel olvastuk, hogy új 
gépkocsik kerültek használatba. Azt gondolom, hogy ezek a változások biztatóak, és az eredmények 
tovább fognak javulni. Az anyagot tárgyalta a PTK bizottság, elfogadásra javasolta. Átadom a szót Rigó 
János úrnak. 
 
Rigó János rendır alezredes: Tisztelt polgármester úr, jegyzı úr! Tisztelt Képviselı-testület, 
jelenlévık! Az elıterjesztett anyaghoz csak egy pár gondolatot szeretnék hozzáfőzni. A bőnügyi 
helyzetet tekintve azok a bőncselekmények, mint például a takarékszövetkezet vonatkozásában elkövetett 
bőncselekmény, vagy az arany-ékszer bolt ellen elkövetett bőncselekmény, vagy a gépkocsi feltörések, 
felderítésre kerültek, és ennek azért híre megy. Fontosnak tartom még azt is, hogy különbözı megelızési 
programjaink vannak. Nagy hangsúlyt fektetünk az idıskorúak ellen elkövetett bőncselekmények 
megelızésére. A közlekedésbiztonsági és baleseti helyzetet tekintve szerencsére nem jellemzı a lakott 
területen belüli, inkább az autópályán és a lakott területen kívül. Ezúton is megköszönöm az 
önkormányzatnak, a polgárırségnek a segítséget. Várom a kérdéseket. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Keresztes Ferenc kér szót. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Az alezredes úrnak szeretném mondani, hogy azt tapasztaljuk, hogy 
visszajött az autópálya forgalma az 50-es útra, és vannak csomópontok, ami kifejezetten 
balesetveszélyes, ilyen például a pékség elıtt. Mindenképpen kellene oda legalább egy zebrát felfesteni.  
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Én azt szeretném kérni, hogy a külterületeken az éjszakai 
mozgásokat jobban figyelemmel kellene kísérni.  
 
Orbán Antal képviselı: Mikor várhatjuk a jobb oldali kamionparkoló helyzetének megoldását? Én 
augusztus 22-én írtam egy levelet Rigó úrnak, amelyre várom a válaszát. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Én a motorosok jelenlétére szeretném felhívni a figyelmet, tavasztól ıszig 
nagyon hangosak. Erre vonatkozóan lehetne-e esetleg lépéseket tenni? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Visszatérı kérdés a falopások ügye. Ez ellen mit lehetne tenni? 
 
Koller Dániel képviselı: Én Tarnóczy Lászlótól szeretném kérdezni, hogy mióta átkerült a térfigyelı 
rendszer a tőzoltósághoz, hatékonyabb-e, megvan-e elégedve vele? 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Csak pusztán kíváncsiságból kérdezném meg, hogy láttam a 
statisztikában szerepel 1 db légi közlekedés biztonsága ellen elkövetett bőncselekmény. Ezt ki tudta itt 
elkövetni Lajosmizsén, és mi volt ez? 
 
Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor átadom a szót 
alezredes uraknak. 
 
Tarnóczy László rendır alezredes: Köszönöm szépen. A megnövekedett autóforgalom összefügg a 
megemelkedett autópálya díjjal. A KI-GA elıtt valóban jó lenne egy zebra, de ez az út a Közútkezelı 
fenntartása alá tartozik. 
A falopás valóban egy visszatérı probléma, a Kefag Zrt-vel folyamatosan kapcsolatban vagyunk ez 
miatt. Az lenne a kérésem, hogy ha ilyen dolgot észlel bárki is, hogy például illetéktelenek vágják a fát, 
nyugodtan hívjanak minket. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon jó pénzkereseti lehetıség, és a büntetési 
tétele sokkal csekélyebb fokú, mint például egy betörésnek vagy rablásnak, és ameddig van rá kereslet, 
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addig nem is fog megszőnni. Ha az emberek nem a piacon, a kisteherautóról vennék a fát, akkor nem is 
lenne rájuk szükség. 
A motorosokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a motor mőszaki vizsgáztatása során a hangot 
bemérik, de sajnos utána sokan átalakítják, így újra hangos lesz. Itt is kérjük a jelzést, ellenırizzük, 
ellenırizzük, ellenırizzük, és hátha egyszer megunják a motorosok, hogy folyamatosan zaklatva vannak. 
A kamerarendszer megfigyelı monitorai átkerültek a tőzoltósághoz, ez nagyon jó dolog nekünk, hiszen 
így a nap 24 órájában hozzáférünk. Köszönjük, hogy a táblák is ki lettek helyezve. Arra kérném az 
önkormányzatot, hogy a meglévı kamerák üzembiztos mőködését biztosítsa. Valamint jó lenne majd 
egy-két forgalmas pontra olyan kamerát felszerelni, ami rendszám leolvasására is alkalmas. 
A légi közlekedés biztonsága ellen elkövetett bőncselekmény megmondom ıszintén, hogy nem tudom 
pontosan, de valószínőleg egy sárkányrepülı lehetett. Ebben a Lajosmizsei rendırırs nem járt el. 
 
Rigó János rendır alezredes: A Kecskeméti Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályára 
került Orbán képviselı úr levele, és a Közútkezelı bevonásával vizsgálják a kamionparkoló ügyét.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Egy-két zárógondolatot szeretnék még hozzáfőzni. 
Örülök, hogy elhangzott az, hogy a Lajosmizsei Polgárırséggel jó a kapcsolat. Az lenne a jó, ha 
mindannyian jobban figyelnénk egymásra. A zebra felfestése teljesen jogos, ezt jelezni fogom a 
Közútkezelı felé. Köszönöm szépen a közremőködést, és a beszámoló elkészítését.  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
132/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 
Mivel megérkezett Molnár Ferenc úr, így javaslom, hogy a 9-es napirendi pontként meghirdetett  
„A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási 
szerzıdés megkötése” ponttal folytassuk az ülést.  
 
 
4. Napirendi pont 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási 
szerzıdés megkötése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt a feladatot már régóta ellátja az önkormányzat, de nem saját 
hatáskörében, hanem eddig a Kecskeméti Kistérségen keresztül, de akkor is a RÉV-el. Miután megszőnt 
a Kecskeméti Kistérség, közvetlen szerzıdés jött létre a Fıplébánia Karitásszal, mely fél éves 
idıtartamra szólt. Ez a fél éves szerzıdés lejárt, és most meg kellene hosszabbítanunk, hogy egész éven 
keresztül ellátásra kerüljön a feladat. ÖIB, PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem 
Molnár urat, hogy szeretné-e kiegészíteni. 
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Molnár Ferenc Fıplébánia Karitász Alapítvány képviselıje: Nem szeretném most az idejüket rabolni, 
majd a beszámolóban úgyis részletesen leírunk mindent. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2013. (IX. 12.) ÖH. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek  
nappali ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  
  
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2013. év II. félévére 
vonatkozóan feladat-ellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal a pszichiátriai 
betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának - mint kötelezı önkormányzati 
feladatellátásnak - a biztosítására 150.000.- Ft összeg ellenében.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
feladat-ellátási szerzıdés elkészítésére és aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 

 
 
 
 
5. Napirendi pont 
Közterületek nevének felülvizsgálata, közterületek névadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
Basky András polgármester: Volt már egy indítványa Péli Szilveszter képviselı úrnak, hogy vizsgáljuk 
meg az utcaneveket, Két olyan utca nevünk is van, ami a nem javasolt kategóriába tartozik. Az egyik a 
Felszabadulás utca, a másik a Ságvári utca. És ha már az utcanév módosításokat tárgyaljuk, Belusz 
László képviselı úrnak is van javaslata a Benei résznél. A PTK bizottság tegnap tárgyalta, ı is javasolja 
a változtatásokat. A Képviselı-testületnek kellene javaslatot tenni az utcanevekre. A Ságvári utca régen a 
Papföld néven volt ismert, ezért a Papföld utca kézenfekvı lenne. A Benei résznél pedig növény nevek 
lennének. Várom a javaslatokat. 
 
Apró Ferenc képviselı: A Felszabadulás utca helyett én javaslom a Gábor Áront, vagy a Márton Áront.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Péli Szilveszter kér szót. 
 
Péli Szilveszter képviselı: A Ságvári utcával kapcsolatosan jónak tartom a Papföld utcát, viszont ha azt 
nézem, hogy a következı a Papföld utca, én ezért javasolnám a Vasvári Pál utcát. Vagy például a Tó 
utcát.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Tehát akkor az eddigi javaslatok a Felszabadulás 
utcára a Gábor Áron és a Márton Áron, a Ságvári utcára pedig a Papföld, Vasvári Pál vagy Tó utca. 
Esetleg érdemes meggondolni, hogy közvélemény kutatást kellene tartani, és megkérdezni az ott lakók 
véleményét is.  Van-e valakinek más javaslata esetleg? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-
tervezetet szavaztatom, mely a Felszabadulás utcára vonatkozik. Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
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jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca) 

 
H a t á r o z a t 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Felszabadulás utca esetében 
írásos, kérdıíves lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok körében az utca új 
nevének kiválasztása érdekében, lehetıségként ajánlva a Gábor Áron / Márton Áron neveket. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a Ságvári 
utcára vonatkozik. Itt a lehetséges nevek a következıek: Papföld, Vasvári Pál és Tó utca. Van-e 
valakinek vélemény, javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (Ságvári utca) 

 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Ságvári utca esetében 
írásos, kérdıíves lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok körében az utca 
nevének megváltoztatása, illetve új nevének kiválasztása érdekében, lehetıségként ajánlva a 
Papföld/ Vasvári Pál/ Tó neveket. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, itt a Petrás köz lett 
javasolva. . Van-e valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen 
szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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136/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2533, 2538/7, 2539/8 és a 2531/2 hrsz) 
 

 
H a t á r o z a t 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2533, 2538/7, 2539/8 és a 
2531/2 hrsz-ú közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a Petrás köz nevet adja. A házszámozás páros-
páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés IV. határozat-tervezetében a javaslat a Bodza utca lett.  
Van-e valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/17 és 2529/13 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/17 és 2529/13 hrsz-ú 
közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a Bodza utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan 
rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés V. határozat-tervezetében a javaslat a Gesztenye utca lett.  
Van-e valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
138/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/13 és 2528/71 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/13 és 2528/71 hrsz-ú 
közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a Gesztenye utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan 
rendszer szerinti lesz. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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Basky András polgármester: Az elıterjesztés VI. határozat-tervezetében a javaslat a Bodza köz lett.  
Van-e valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/49 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/49 hrsz-ú közterületnek 
2013. október 1-i hatállyal a Bodza köz nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés VII. határozat-tervezetében a javaslat a Buckói út lett.  
Van-e valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (0943 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 0943 hrsz-ú közterület 
belterületi szakaszának 2013. október 1-i hatállyal a Buckói út  nevet adja. A házszámozás páros-
páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Amikor elkészítettük a társulási megállapodást, már akkor jeleztük, hogy 
lesznek majd apróbb módosítások benne. Ez most megtörtént, egyet emelnék ki, mégpedig azt, hogy a 
minısített többséget igénylı döntéseknél 6 fınek igennel kell szavaznia, tehát 3-3 fınek Lajosmizsérıl is 
és Felsılajosról is. Ez került bele pluszba. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e 
valakinek vélemény, javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatosan?  
 
Orbán Antal képviselı: A választások után változik az összetétel? 
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Basky András polgármester: Valószínőleg, hiszen a mindenkori bizottságok elnökei a tagok, nem 
pedig név szerint van meghatározva. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
141/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét képezı - 

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelıen az  
egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.   
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 

 
 
 
 
 
7. Napirendi pont 
Települési képviselıi indítvány közterület felügyelet felállítására 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Orbán Antal indítványozta, hogy jó lenne egy közterület felügyelıt 
alkalmazni a városban. Ezt én is így gondolom. A következı ülésre elıterjesztést fogunk készíteni a 
témából.  
 
Apró Ferenc képviselı: Én azt gondolom, hogy valami formaruha mindenképpen kellene, hogy legyen, 
mert akkor komolyabbnak tőnik az egész. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Ezt egy személy nem biztos, hogy el tudja látni. Minimum 2-3 ember 
kellene, hiszen a rendırök is kettesével járnak.  
 
Basky András polgármester: Igen, ezzel egyet értek. Megnézzük a pénzügyi vonzatát.  
 
Orbán Antal képviselı: Szerintem egy ember is visszatartó erı lenne. 
 
Basky András polgármester: A PTK bizottság tárgyalta, és abban maradt, hogy rábízza az elıkészítést 
a polgármesterre. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 
igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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142/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Képviselıi indítvány elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Orbán Antal települési képviselıi 
indítványát és egyben felkéri Lajosmizse Város Polgármesterét a közterület-felügyelet felállításának 
tárgyi-anyagi-személyi feltételeit tartalmazó szakmai anyag soros testületi ülésre történı elkészítésére. 
 

Határid ı: 2013. szeptember 12. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
 
 
 
8. Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Amikor a költségvetés beszámolóját tárgyaljuk, azt gondolom, hogy 
fontos mutató arra, hogy az elsı félév gazdálkodása hogyan sikerült. Ahogy a számadatok kitisztázódtak, 
azt láthatjuk, hogy az nagyjából rendben van. A kiadások és bevételek megfelelı arányban vannak, a 
mőködési bevételek 52,3 %-ra, a felhalmozási bevételek pedig 44,9 %-ra teljesültek. Fontos számadat az 
iparőzési adó, mely 48,8 %-ra, az idegenforgalmi adó 51,4 %-ra, a gépjármő adó pedig 46,7 %-ra 
teljesült. Azt gondolom azonban, hogy nem szabad hátradılnünk, hiszen a II. félévben is vannak 
kiadásink bıven. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
143/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2013. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját 
a 2013. év gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 

 Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
9. Napirendi pont 
A 2013. január 01-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2013. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Számos lejárt határidejő határozatunk volt az elmúlt idıszakban is. Azt 
kértem a kollégáktól, hogy azokat a határozatokat, amelyeknél több döntés is születik egymást követıen, 
nem szükséges feltüntetni itt. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 
igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 



 
 

15 
 

 

 
 
144/2013. (IX. 12.) ÖH. 
A 2013. január 01-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban  
a Képviselı-testület által meghozott és 2013. június 30-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – a 2013. január 1-
tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2013. június 30-ig 
lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12.  

 
 
 
 
10. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terének módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A közbeszerzési terv módosításának az az oka, hogy a szilárd 
hulladékkezelés tekintetében ki kell írnunk egy közbeszerzési eljárást, ami nem szerepelt a tervben, és ha 
új közbeszerzés kerül kiírásra, akkor a tervet is módosítani kell. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
145/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi  
éves összesített közbeszerzési tervének 
módosítása 

   Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. 
évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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11. Napirendi pont 
Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban elég sok bizonytalanság volt e tekintetben, még a 
miniszternek is írtunk levelet ezzel kapcsolatosan, hogy adjon nekünk segítséget abban, hogy hogyan 
tudunk most közbeszerzést lefolytatni úgy, hogy a cégeket, akik pályázni tudnának, egyelıre még nem 
látjuk, hiszen még különbözı engedélyeket kell még mindenkinek beszereznie. Akikkel közvetlenül 
tárgyaltunk az ügyben, hogy amennyiben kiírunk egy közbeszerzést, akkor számíthatunk-e rájuk, nem 
nagyon találtunk partnert senkiben. A köröket futottuk, az elmúlt napokban is többször tárgyaltunk az 
ÖHÜ-vel, akinek az a feladata, hogy segítsen ezt a feladatot megoldani. Az ÖHÜ igazgatójával történt 
tegnapi tárgyalásunk alkalmával biztosított arról, hogy a közbeszerzési eljárást az ı segítségükkel 
sikeresen megoldjuk. A határozat-tervezetben lenne egy módosítás, mégpedig, hogy ne kérjünk be 
ajánlatokat a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, hanem az ÖHÜ segítségét vegyük igénybe, és ne egy 
külsıs céget. A PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, úgy, hogy a Képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindítására és a szükséges intézkedések megtételére, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 

 
146/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 

 
 
 
12. Napirendi pont 
Települési képviselıi indítvány Lajosmizse-Felsılajos mikrotérség várostérségi programjának 
kidolgozására 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Józsáné Irénke képviselıi indítványában leírja, hogy a 2014-2020 közötti 
idıszakban a területfejlesztés fı koordinátorai a megyei önkormányzatok lesznek. A megyében 5 nagy 
fejlesztési körzet lesz azonosítható, amely közül Lajosmizse – Felsılajos mikro-térségnek a 
Várostérségek Programjai elnevezéső fejlesztési körzetre kellene fókuszálni.  Ezen programhoz való 
illeszkedésként a mikro-térségnek Lajosmizse – Felsılajos mikro-térségrıl szóló szakmai anyagot 
kellene kidolgoztatni, amely dokumentáció a két település 2014-2020 közötti idıszak fejlesztési 
programját tartalmazná. Józsáné dr. Kiss Irén azt javasolja, hogy azon szakemberekkel lenne érdemes 
felvenni a kapcsolatot, akik a megyei önkormányzatnak kidolgozták a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepcióját és Helyzetelemezését (ezen anyagok megtalálhatóak a 
http://fejlesztes.bacskiskun.hu/ weboldal jobb oldalán található „Koncepció” elnevezéső menüpont alatt) 
azon célból, hogy a mikro-térségrıl elkészült anyag szakmailag megfelelı és a megyei koncepcióba 
beilleszthetı legyen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 
igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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147/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Képviselıi indítvány elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Józsáné dr. Kiss Irén települési 
képviselıi indítványát és egyben felkéri Lajosmizse Város Polgármesterét és a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepciót elkészítı szakemberekkel és indítsa el a szakmai munkát Lajosmizse - 
Felsılajos mikro-térség vonatkozásában a 2014-2020 közötti idıszakra vonatkozó fejlesztési program 
kidolgozására. 
 

Határid ı: 2013. szeptember 12. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
 
13. Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van egy kezdeményezés, melyben egy szoborra kerülne pályázat 
benyújtásra. Pannonhalmi Zsuzsanna álmodta meg a Tiszta Forrás elnevezéső vízijátékot, melyben egy 
szarvas jelenik meg. A pályázatnál maximum 5 millió forintot lehetne nyerni, 30 %-os önerı kell hozzá. 
Farkas Gábor a Városház teret nem javasolja helyszínül. Tegnap a bizottsági ülés elıtt a mővésznı és 
néhány képviselı bejárta a parkot, hogy hová lehetne tenni. Bent van a pályázatunk, mely a park út felöli 
részét rendezi, a kispiacnál, ez pedig akkor méltó helyet kaphatna mögötte. A PTK bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? 
 
Apró Ferenc képviselı: Csak ezt az alkotást lehet választani? 
 
Basky András polgármester: Lehetett volna mást is, de az idı rövidsége miatt már nem kivitelezhetı. 
Ezek a tervek már készen voltak. Azt gondolom, hogy ha nem nyújtjuk be, akkor hibát követünk el. A 
határozat-tervezetnél meg kell határoznunk, hogy mekkora legyen az az összeg, melyet bevállalnánk erre 
a célra. Én azt mondanám, hogy maximum 2,5 millió forint. Van-e valakinek esetleg más javaslata? 
Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
148/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Vizuális 
Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására (altéma kódszáma: 3974). 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert Nemzeti Kulturális Alapnál 
történı regisztrációra és a nevezési díj – bruttó 12.000.- forint - befizetésére. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén 2014. évi költségvetése terhére 
biztosítja a pályázattal kapcsolatosan felmerülı kiadásokat, maximum 2,5 millió forint önerı 
összeg erejéig. 

 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan 
felmerülı összes dokumentum elıkészítésére és aláírására. 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzata a beruházás helyszínéül a Központi Parkban a volt szökıkút 
helyét javasolja. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 
14. Napirendi pont 
Eredményjelzı támogatása iránti kérelem 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kiosztósként kaptuk meg a Mizse KC kérelmét, melyben leírják, hogy a 
sportcsarnokban az eredményjelzı tábla elromlott, és nem is lehet megjavítani. Kérték a segítségünket, 
hogy valami megoldást találjunk. A felújítás alatt is folyamatosan téma volt ez. A csarnok felújítására 
elkülönítettünk 15 millió forintot, ebbıl 14-et sem költöttünk el, így van rá keret tulajdonképpen. 
Elıttünk van két lehetıség, én az olcsóbbat javasolnám, mely 485,000.- Ft+Áfa+ szerelési költségek. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen, hogy ilyen hozzáállás van, de én javasolnám, hogy a 
nagyobb legyen, hiszen az egy teljesen új modell, most jelent meg, és akciós az ára is. Lényegesen többet 
tud, így gondoljuk meg. 
 
Koller Dániel képviselı: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mai kiosztós anyag eltér a tegnap 
kiosztottól, mert ennek a hátulján is van információ, és ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, 
hogy a beszerelés költsége kit terhel? 
 
Basky András polgármester: Minden költség minket terhel.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Én igazából Apró Ferenccel értek egyet, ha van rá pénzünk, a 
nagyobbat vegyük meg.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Én is ezt támogatom. Miután ezek az elektronikai dolgok olyan 
gyakran változnak, így célszerőbb a korszerőbbet választani. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Én is ugyanezt tudom mondani, én is a drágábbat javasolom.  
 
Basky András polgármester: Rendben, én már meg vagyok gyızve. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, hogy a Multisport 
Plus Maxi típusú eredményjelzı készüléket vásároljuk meg 580.000.- Ft + Áfa értékben, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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149/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Eredményjelzı támogatása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a sportcsarnok 
felújításából megmaradt keret terhére 1 db Multisport Plus Maxi típusú eredményjelzı készüléket 
vásárol 580.000.- Ft + Áfa értékben, továbbá a fenti keret terhére végezteti el a készülék 
beszerelését, az ahhoz szükséges valamennyi költséggel együtt. 

 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 
15. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. 
 
Koller Dániel képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy a termosztátok beszerelése megtörtént-e már?  
A másik kérdésem pedig, hogy bıvült az óvoda, próbáljuk meg a parkolókat is bıvíteni, mert szinte 
lehetetlen reggelente megállni. A panelházak tövében a volt játszótéren 20-30 parkolót is ki lehetne 
alakítani véleményem szerint. A játszótér állagmegırzése érdekében teszünk-e valamit? Például a 
vízcsap a nagy nyári melegben nem mőködött. A zebrák, táblák, nagyon rossz állapotban vannak már 
néhol, nem ártana felújítani. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: A termosztát megrendelése folyamatban van. A parkolót megnézzük, 
hogy lehetne ott kialakítani a parkolókat. A játszótérrel kapcsolatos észrevételt is köszönöm, átnézzük. A 
zebrákat jelezzük a Közútkezelı felé, a sajátjainkra pedig kérünk ajánlatot, ha lesz rá pénzünk 
megoldjuk. A tábláknál folyamatos csere van, de idı, mire mindegyik sorra kerül.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A rendırségi beszámolónál elhangzott a zebra kérdése a pékség 
elıtt, véleményem szerint meg kellene nézni a pályázati lehetıségeket is, hátha lehetne rá pályázni. Az 
iskolával kapcsolatosan többen jelezték, hogy a szülıknek nem lehet bemenni az iskolába. Miért van ez? 
Továbbá a Baross téren nagyon nagy a gaz, le kellene vágni. A Bartók Béla utcán felszerelésre került a 
tükör, mely nagyon tetszik a lakosoknak, és kérik, hogy amennyiben lehetséges, az utca másik végére is 
tegyünk egyet.  
 
Basky András polgármester: A zebra lehetıségét mindenképpen megvizsgáljuk. Az iskolások 
problémáját az igazgató asszonnyal kellene megbeszélni, nyilván oka van annak, hogy a szülık nem 
mehetnek be. A Baross teret és a tükröt a Bartók Béla utcánál megnézzük, intézkedünk.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A Deák Ferenc utcában a kínai áruház elıtt ideiglenes illemhely 
kezd kialakulni, valamit tenni kellene ellene, valamint a Dózsa György úton a volt Népfront épülete elıtt 
is áldatlan állapotok vannak.  
 
Basky András polgármester: Megnézzük, hogy mit tehetünk ellene. 
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Péli Szilveszter képviselı: A SPAR utcájában a Református Templom volt harangozó házában lakik egy 
idıs ember, akinek folyamatosan felázik a háza, mert oda folyik az összes esıvíz a SPAR parkolójából 
is. Vagy nem mőködik a szivattyú, vagy kicsi a teljesítménye, de valami megoldást kellene találni.  
 
Basky András polgármester: Utána nézünk.  
 
Keresztes Ferenc képviselı: Amit a Márti említett, sajnos kezd általános lenni mindenhol. Foglalkozni 
kell az üggyel mindenképpen. A másik a szemét kérdése. A Mizsei utcában a szeméttároló állandóan ki 
van borítva. Már kértem korábban is, hogy a Tarnai utca, Dózsa György út sarkán van egy emléktábla, 
ezt szeretnék levenni a tulajdonosok. A Ladánybenei út most már kritikán aluli állapotban van, és jó 
magyar szokás szerint kihelyeztek egy 60-as táblát, és azt gondolják, hogy ezzel meg van oldva a 
probléma.  
 
Basky András polgármester: A szelektív hulladékgyőjtıt sajnos sokan kukának nézik, és oda teszik le a 
háztartási szemetüket is. Folyamatosan takarítjuk, de sajnos mindig újra kerül oda egy-két kupac. A 
hétvégén, 14-én lomtalanítás lesz, akinek olyan szemete van, az kiteheti a háza elé. A Tanácsköztársaság 
táblával kapcsolatosan írásban tudok választ adni, ha ez megfelel. A Ladánybenei úttal kapcsolatosan 
sajnos hiába futjuk a köröket, sajnos nincs rá pénz. 
 
Orbán Antal képviselı: Az M8-as autópályáról van-e valami információ? 
 
Basky András polgármester: Még várnunk kell vele sajnos.  
 
Kollár László MG elnök, képviselı: A vadásztársaságot fel kellene hívni, hogy a vaddisznó 
állománnyal meg kellene ritkítani, mert a kukoricatáblákban hatalmas kárt tesznek. A piaci 
hangosbemondóba is be kellene mondatni. 
 
Keresztes Ferenc képviselı:  
 
Basky András polgármester:  
Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e 
az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Koller Dániel képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket 
ezennel berekesztem 16.05 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


