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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Képviselı-testület 2014. január 30-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Belusz László, Apró Ferenc, Péli 
Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Kollár László képviselık, 
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık.  dr. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy késni fog. A 
Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
            
Egyéb meghívottak:   Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
    Szilágyi Ödön irodavezetı 
    Bai Tímea csoportvezetı  
    Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı 
      
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van. dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester jelezte, hogy késni fog. A meghívóban 8 napirendi pont szerepel, plusz a zárt ülés, 
kérdezem van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Basky András  
polgármester 

2. Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési 
szerzıdés módosítása 

Basky András  
polgármester 

3. Települési Értéktár létrehozásáról döntés Basky András  
polgármester 

4. Cafetéria Szabályzat jóváhagyása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 

dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester 

5. A 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
 

dr. Balogh László  
jegyzı  

6. Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása 
 

Basky András  
polgármester 

7. Kérelem elszámolási határidı meghosszabbításáról Basky András  
polgármester 

8. Interpelláció Basky András  
polgármester 

 Zárt ülés  
   
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

költségvetési szerv vezetı,  és gazdasági vezetı beosztására beérkezett pályázatok 
elbírálása 

Basky András  
polgármester 
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Basky András polgármester: Megérkezett dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr is, így az ülés 12 fıvel 
határozatképes.  
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a megállapodást. A 
felülvizsgálat során többek között korrigálásra került az elmúlt év változásainak megfelelıen a Hivatal és 
annak szervezeti egységeinek elnevezése, szabályzatok megjelölése. Más változás nem történt. Az RNÖ 
és PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2014. (I. 30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttmőködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés melléklete 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodást.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. január 30. 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerzıdés 
módosítása  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban kötöttünk egy vagyonkezelési szerzıdést a Bácsvíz 
Zrt-vel, mely kimondja, hogy azt minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Az elsı évben (2013-ban)  
a vagyonkezelési díj nettó összege víz esetében 2,20 Ft/m3,  szennyvíz esetében 8,36 Ft/m3 volt. A 
vagyonkezelési díjat az Önkormányzat elkülönítetten kezeli, majd ezen összegek nyújtanak fedezetet az 
érintett közmővek vagyonértékelésének finanszírozására. A vagyonértékelést 2015. december 31-ig kell 
elvégeztetni a tulajdonos Önkormányzatnak. A Bácsvíz Zrt. megküldte javaslatát, és azt kérik, hogy ezen 
az összegen ne változtassunk. Én is ezt javaslom, hogy maradjon ez az összeg, így is 1,6 millió forint 
bevétel volt ebbıl. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Apró Ferenc képviselı: Miért van ekkora különbség a díjak között? 
 
Basky András polgármester: Mert annak idején így állapodtunk meg. Gondolom, mert drágább a 
csatorna építése, mint a vízvezetéké. Van-e még valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
2/2014. (I. 30.) ÖH. 
Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,  
vagyonkezelési szerzıdés módosítása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2013. január 01. napjával 
az önkormányzati tulajdonba átháramlott vízi közmővekre vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel határozatlan 
idıtartamra megkötött vagyonkezelési szerzıdés 2. mellékletében a vagyonkezelési díjat a 2014. évre 
vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 2,20 Ft/m3 + áfa, míg a szennyvízelvezetés-szolgáltatás 
körében 8,36 Ft/m3 + áfa összegben határozza meg.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert, 
hogy a vagyonkezelési szerzıdés módosítását jelen határozat alapján készítse el és írja alá.  
 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2014. január 30.  
 
 

 
 
 

3. Napirendi pont 
Települési Értéktár létrehozásáról döntés  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Sokat hallottunk mostanában a hungarikumokról, és most az 
önkormányzatoknak lehetısége van létrehozni egy települési értéktárat, melybe ezeket lehetne csokorba 
szedni. Létre kell ehhez hozni egy bizottságot is, ık döntenének arról, hogy mik azok a dolgok, melyeket 
helyben olyan értéknek tekintünk, hogy ebben helye lenne. Azt javasolom, hogy mindenképpen hozzuk 
létre ezt a bizottságot, mégpedig 5 fıvel. A PTK ülésen javaslat is született a bizottság tagjainak 
személyére: a mindenkori polgármester, a mindenkori Mővelıdési Ház igazgató, és három nagyra becsült 
Lajosmizsei lakos neve merült fel, Tari Endre, Guttyánné Hajdrik Gabriella, Rimóczi László. A 
bizottságtól felhatalmazást kaptam, hogy kérjem fel ıket, ez megtörtént, és mindhárman örömmel vették 
és elfogadták. A februárban megjelenı Hírlapban is beszámolunk errıl. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2014. (I. 30.) ÖH. 
A Települési Értéktár létrehozásáról döntés 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete létrehozza a Lajosmizsei Értéktár 
Bizottságot, amelynek  
Elnöke: A mindenkori polgármester 

 Tagjai: 1./ A mindenkori Mővelıdési Ház igazgató 
  2./ Tari Endre 
  3./ Guttyánné Hajdrik Gabriella 

 4./ Rimóczi László 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Értéktár Bizottság - 
elıterjesztés 1. melléklete szerinti – Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Elnökét tájékoztassa. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájával együttmőködési megállapodást 
kössön.  

5.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
lakossági felhívás közlésérıl gondoskodjon.  

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Bizottság mőködési költségeinek tervezésérıl Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésében gondoskodjon. 

  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. január 30.  
 
 
 
 
4. Napirendi pont 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
Elıadó: dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
 
Basky András polgármester: Mivel ennek az anyagnak az elıterjesztıje alpolgármester úr, így átadom 
neki a szót. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ezt azért kell nekem elıterjeszteni, mert a polgármester úrról van 
szó benne. A béren kívüli juttatási rendszernek a polgármesterre vonatkozó szabályait kellene 
lefektetnünk. Az elıterjesztésben láthatjuk, hogy mik azok az elemek, melyeket a cafetéria tartalmaz. 
Évente maximum bruttó 200.000.- Ft adható, mely lehet Erzsébet utalvány, Szép kártya, önkéntes 
egészségügyi és nyugdíj hozzájárulás, iskolakezdési támogatás. Minden év március 1-ig kellene 
nyilatkozni, hogy melyiket kívánja igénybe venni. Ezek a juttatások készpénzre nem válthatóak. 
Tulajdonképpen ennyi a lényeg.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: PTK bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra a 200.000.- 
Ft-ot, annyival, hogy az 5. pont kiegészülne egy f) ponttal, mely a kulturális szolgáltatásokkal. 
 
dr. Balogh László jegyzı: A Kttv. részletesen leírja, hogy melyek vehetıek igénybe.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Akkor jegyzı úr felülírta a PTK véleményét. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata?  
 
Basky András polgármester: Én személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem veszek 
részt. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 
Basky András polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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4/2014. (I. 30.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester cafetéria-juttatásának 
éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Cafetéria Szabályzatot. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a határozatban 
foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2014. évi költségvetésben a juttatás 
fedezetét. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 
Cafetéria-Szabályzat aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határid ı: 2014. január 30. illetve 2014.február 15.  
 
 
 
 
5. Napirendi pont 
A 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a jegyzı évente két 
alkalommal köteles beszámolni a testületnek. Ilyenkor év elején a második félévben hozott 
határozatokról történik a beszámolás. Ezt az anyagot bizottság nem tárgyalta, van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2014. (I. 30.) ÖH. 
A 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2013. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését - a 2013. július 01-tıl 
2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2013. december 31-ig 
lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határid ı: 2014. január 30. 
Felelıs: Képviselı-testület 
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6. Napirendi pont 
Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Többször beszéltünk már arról, hogy a konkrét tervezési munkálatoknak 
el kellene készülnie. Ezért is győjtjük most össze a véleményeket, és várom a képviselı társaim további 
javaslatait, hogy milyen elképzelések vannak. Így egy viszonylag konkrét elképzelést tudnánk elküldeni 
a Farkas építészirodának, aki ezután megkezdhetné a tervezést. PTK bizottság megtárgyalta az anyagot, 
és javaslataik is vannak, ezért megkérem Irénkét mondja el ezeket. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Bizottságunk tárgyalta az anyagot, és ha az Iskola tóról 
van szó, azt szó nélkül nem hagyhatjuk. A lakosság régi vágya, hogy a tó rendbe legyen téve. Úgy 
gondolom, hogy nem lehet elmenni a lakossági fórumon elhangzott vélemények mellett sem. A jelenlegi 
elképzeléseket egy kicsit korrigálni kell a belvízelvezetés projektje miatt. Érdemes lenne elmenni más 
településeket is megnézni, hogy néhol milyen rossz döntéseket hoztak, és, hogy mi nehogy ugyanebbe a 
hibába essünk. Ezért mielıtt döntést hoznánk ebben a témában azt javasoljuk, hogy menjünk el, nézzünk 
meg egy pár tavat, és februárban térjünk vissza erre.  
 
Basky András polgármester: Azzal egyetértek, hogy nézzünk meg más tavakat is, de minél elıbb 
döntenünk kell, hogy mit szeretnénk, mert hátha közben valami pályázaton tudnánk hozzátenni.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Akkor legyen meg a kompromisszum. Közvilágítás a tó 
körül mindenképpen legyen, úgy ahogyan a körüljárhatóság is meg kell, hogy oldódjon. Legyen 
futópálya, tanösvény, rendezvényterület, szánkózó domb. Kiszolgáló épületben egyelıre nem 
gondolkoztunk, de földbe süllyesztett infrastruktúra mindenképpen kell, hiszen ha bármilyen rendezvény 
van, erre szükség lesz. Ping-pong asztalra mi nem gondolnánk, hiszen az ott lakókat ez zavarhatja. Ez 
egy természetvédelmi terület, rekreációs tevékenységekre, ne vigyünk oda „hangos” dolgokat. 
 
Basky András polgármester: Játszótér? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én azt sem javasolnám. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én más véleményen vagyok. Itt a Városháza épülete mögött, a 
házaktól messze egy színpad legyen felállítva, ahol mindenféle rendezvényeket, programokat lehetne 
tartani. Nincs jelenleg ilyen hely Lajosmizsén, és nagyon nagy szükség lenne rá.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Elhangzott, hogy pályázati pénzt próbálnánk megcsípni, de 
szerintem eleve úgy kellene terveztetni, hogy legyen egy szőkebb és egy bıvebb változat is. Nemrég 
voltunk Budapesten egy parkban, ami ettıl kisebb területen volt, és nagyon szépen be volt rendezve, 
ping-pong asztal, kutyasétáltató hely, minden helyet kapott benne. Kecskeméten a Vasút parkban lévı 
gördeszka pályának is nagyon nagy sikere van a fiatalok körében, ezen is érdemes lenne elgondolkozni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Apró Ferenc. 
 
Apró Ferenc képviselı: Én a Gyömrıi tavat javasolnám megnézni, nagyon szépen meg lett csinálva. És 
ott is a sportcsarnok mellett van, nagyon sokan szoktak kimenni oda. Van ígéret arra is, hogy termıföldet 
hoznak a területre, ezt azért az építésszel mindenképpen közölni kell. Én a kosárlabda palánkot is 
javasolnám, annak is nagy sikere lenne, és nemcsak a fiatalok körében. Továbbá az illemhely felállítása 
is mindenképpen indokolt, hiszen nincs Lajosmizsén egy nyilvános illemhely sem. Az én véleményem is 
az, hogy nézzük meg máshol is, és utána döntsünk.  
 
Koller Dániel képviselı: Azzal én is egyet értek, hogy nézzünk meg más tavakat is, de egy 
területrendezés nagyon fontos lenne. Április 26-án egy elég nagyszabású rendezvény lesz a 
tőzoltóságnál, hiszen 125 éves lesz a Lajosmizsei Tőzoltóság. Ennek keretében a 800-as 
kismotorfecskendı bajnokság I. fordulója lesz, és a Magyar Hagyományırzı Tőzoltó Egyesület országos 
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versenyének egyik fordulója is ekkor lesz. Ez egy olyan színvonalas rendezvénynek ígérkezik, több ezer 
ember részvételével, hogy már csak ezért is minél elıbb rendbe kell tenni a területet.  
 
Basky András polgármester: Ez a szándékunk mindenképpen. A közvilágítás, a víz elvitele alapvetı, 
ahogyan a kerékpárút, gyalogút is. Véleményem szerint el kell, hogy férjen itt a sport tevékenység is. A 
kilátó nem volt támogatott, de mint ötlet maradhat benne. A kiszolgáló épület ha megépülne, például egy 
büfé tekintetében, akkor az illemhely kérdése is megoldott lenne. Gördeszka pálya, ping-pong, 
kosárlabda palánk is helyet kaphatna. És úgy kellene terveztetni, hogy egy szerény I. ütem, ami 
mindenképpen szükséges lenne, utána egy II. ütem, végül egy II. ütem, attól függ, hogy mennyi pénz 
lesz.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Ha egy dühöngıt alakítunk ki, az meg fogja határozni az oda járók 
körét. Akkor nem fognak oda járni az idısek sétálni, babát tologatni. A kettıt külön kellene választani.  
 
Basky András polgármester: Én annak a híve vagyok, hogy többfunkciós legyen. Az, hogy csak sétálni 
lehessen, az kevés. Minden korosztályt ki kell, hogy szolgáljon. Megküldjük a tervezınek az 
elképzeléseinket, és az ı dolga, hogy kihozza ebbıl a legjobbat. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Mivel ez egy természetvédelmi terület, biztosan vannak védı sávok. Én is 
Irénkével és Mártival értek egyet, én is a pihenı jellegét emelném ki. a területnek. A közbiztonságot is 
figyelembe kell venni, a kosárpalánkot már másnapra ellopnák, ahogyan a hálót is a ping-pong asztalról.  
 
Basky András polgármester: A vagyonvédelem fontos dolog, de ezen tovább kell lépnünk, nem 
állhatunk meg a vandálok miatt. Tehát akkor ütemezve terveztetnénk meg, én legalábbis ezt javasolom. 
És egyet értetek-e abban, hogy a Farkas építészirodától kérjünk egy ajánlatot erre? 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Nekem olyan érzésem van, hogy még mi sem jutottunk egyezségre. 
Elıször azt kellene eldönteni, hogy mit szeretnénk, utána megbízni vele a tervezıt. Én is azt javaslom, 
elıször nézzünk meg más tavakat is.  
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor most ezt az anyagot határozat hozatal nélkül lezárom, és 
a következı ülésre újra behozzuk, 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Én úgy érzem, hogy akkor megint csak topogunk egy helyben. 
Attól, hogy felkérnénk a tervezıt, még tovább gondolkozhatnánk. 
 
Basky András polgármester: Én is azt gondolom, hogy tovább kellene lépni, így a határozat hozatal 
nélküli mondatomat visszavonnám. Küldjük el ezt most, amit itt megbeszéltünk, és ha további javaslat 
van, azt utána küldjük a tervezınek.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A tervezı látja a területet, a volument, azt, hogy most az egyik 
sarokban játszótér van, vagy ping-pong asztal, az nem befolyásol semmit, az ı munkája tekintetében.  
 
Basky András polgármester: Az terv, ami van, egy 2002-es terv, mely nem tartalmazza ezeket az 
elképzeléseket, így mindenképpen szükséges a jelenlegi helyzethez igazítani.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A végeredmény úgyis ugyanez lesz. Itt vegyes elvárások vannak, 
akkor tudunk megfelelni a lakossági elvárásoknak, hogy ha mindenki érdekeit nézzük. Figyelembe kell 
venni a fiatalokat is és az idıseket is. És a tervezı ezt próbálja belegyúrni a tervébe, és ezt így oldja meg, 
hogy mindenkinek jó legyen.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Elég nagy a terület, hogy jusson mindenkinek belıle. Bizonyára mőködni fog 
mind a kettı. Esetleg még el lehet gondolkozni azon is, hogy a tó közepébe egy szökıkút építése is 
nagyon szép lenne.  
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez egy tervezıi feladat is lehetne, hogy hozza össze a két 
dolgot, hogy hogyan tudja megoldani. 
 
Orbán Antal képviselı: Ha nem lesz kiírva pályázat, akkor mit csinálunk? A nád megint jönni fog, azt 
kezelni kell.  
 
Basky András polgármester: A náddal innentıl kezdve mindenképpen foglalkoznunk kell. Azért lenne 
több ütemterv is készítve, hogy ahogy lesz rá pénz, úgy alakítjuk. Szerintem indítsuk el a dolgot most, ne 
várjunk tovább. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy felkérjük a Farkas építészirodát árajánlat adására, az 
általam felsoroltakkal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – 3 tartózkodással, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
6/2014. (I. 30.) ÖH. 
Iskola-tó fejlesztésével kapcsolatos tervek 
elkészítésére megbízás 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Iskola-tó tervének átdolgozására, a határozat 2. pontjába foglalt új elemekkel való 
kibıvítésére kérjen árajánlatot a Farkas Építésziroda Kft.-tıl, majd azt terjessze a Képviselı-
testület elé.  

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi elemeket határozza meg 
az Iskola-tó fejlesztésére kidolgozandó terv vonatkozásában: 

• közvilágítás kialakítása a tó körül, 
• szilárd burkolatú gyalog/kerékpárút kialakítása a körüljárhatóság érdekében (nyomvonal 

meghatározása), 
• futópálya kialakítása, 
• sportolási lehetıséget biztosító területek kialakítása: 

� ping-pong asztalok elhelyezése, 
� kosárlabda palánk elhelyezése, 
� gördeszka pálya kialakítása, 
� szánkózó domb kialakítása, 

• tanösvény kialakítása a szikes tó élıvilágának bemutatása céljából, 
• kilátó építése, 
• rendezvényterület kialakítása (infrastruktúra kiépítése) 
• kiszolgáló épület létesítése. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. január 30. 

 
 
 
 
7. Napirendi pont:  
Kérelem elszámolási határidı meghosszabbításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tavaly az Országos Mentıszolgálatot támogattuk 50.000.- Ft-al, melyet 
december 31-ig fel kellett volna használniuk. A Támogatási Szerzıdés alapján a határidıben fel nem 
használt összeg a támogató Lajosmizse Város Önkormányzata számlájára visszafizetendı. Az Alapítvány 
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levélben fordult hozzánk, melyben leírták, hogy az Alapítvány életében bekövetkezett sajnálatos 
események és egyéb változások miatt kérelmeznék az elszámolási határidı meghosszabbítását 2014. 
március 31-ig, továbbá azt, hogy mentéstechnikai eszköz helyett más sürgısségi eszközöket 
vásárolhassanak a Kecskeméti Mentıállomásnak a támogatás összegébıl. Én azt gondolom, hogy ha már 
egyszer odaadtuk nekik ezt a pénzt, akkor ne vegyük vissza, és engedélyezzük a határidı hosszabbítást. 
 
Apró Ferenc képviselı: És miért nem költötték el eddig, nem volt rá szükségük? 
 
Basky András polgármester: Nem tudom, biztosan oka volt. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2014. (I. 30.) ÖH. 
Döntés az elszámolási határidı meghosszabbításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az Országos 
Mentıszolgáltat Alapítvány kérelemét és engedélyezi a támogatási összegbıl sürgısségi 
eszközök beszerzését, továbbá az elszámolási határidıt meghosszabbítja 2014. március 31-
ig. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2012. december 21-én kelt Támogatási Szerzıdés módosítására és felhatalmazza annak 
aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2014. január 30. 
 

 

 

8. Napirendi pont:  
Interpelláció  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Az Izsák-kom tájékoztató füzetet adott ki, viszont az abban 
megjelölt szállítási rend nem jól lett megjelölve, legalábbis a vasúton túli területre. Szerda van a 
füzetben, de eddig is pénteken vitték el, és most is. Tájékoztatni kellene errıl a lakosságot, mert van aki 
kirakja szerdán is a kukát, pénteken is. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm az észrevételt, és kérem a kolleganıt, hogy a Hírlapban is 
jelenjen ez meg, és a piaci hangosbemondóban is legyen bemondva. Itt szeretném megjegyezni, hogy a 
szelektív győjtıszigetek megszőnnek Lajosmizsén is. Többször beszéltünk már errıl, ez nem fog 
váratlanul érni senkit. 2015. január 1-tıl a kormány szeretné a két szelektíves rendszert bevezetni, akkor 
megint át fog alakulni egy kicsit a hulladékszállítás.  
 
Kollár László képviselı: A Hajdrik cukrászdánál egy zebra felfestése nagyon indokolt lenne, meg 
kellene oldani valahogy. Az Y-nál a kamionforgalommal kapcsolatosan történt-e már valami fejlemény? 
 
Basky András polgármester: Erre nem tudok válaszolni, nem tudok róla, ismét továbbítjuk a rendırség 
felé. A gyalogátkelı közvilágítási kérdést is felvet, hiszen ha zebrát helyezünk el, mellé lámpa is kell, ez 
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pedig több millió forintba kerül. Körbe járjuk a témát, de az biztos, hogy ennek a költségeit nekünk kell 
állni. Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimtól, elfogadják-e 
az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, zárt üléssel 
folytatjuk a munkát, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.15 
órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


