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JEGYZİKÖNYV
Készült: A Képviselı-testület 2016. április 20-án, 13.05 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
Képviselı-testületi ülésrıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester,
Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık
Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Szilágyi Ödön irodavezetı
İze Angéla mb. pénzügyi vezetı
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı
Horváth Sándor pályázati referens
Dodonka Csaba pályázati referens
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Nagy Judit vezetı-fıtanácsos
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Nagy István informatikus
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Tengölics Judit IGSZ vezetı
Sápi Zsomborné ÖB tag

Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselı jelen van. Mielıtt a napirendi pontokat
tárgyaljuk, illetve az esetleges változtatási javaslatokat megtesszük, néhány dologról szeretném
tájékoztatni a Képviselı-testületet és a lakosságot. A tervezetthez képest április 22-én és 25-én szeretnék
szabadságra menni. Április 2-a és 3-a helyett 5-én és 6-án vettem ki. A tervezett április 4-i szabadnap
kivétele megtörtént.
Örömteli sporthír, hogy Földházi Dávid, úszó kijutott a Riói Olimpiára. Gratulálunk az eredményéhez.
Büszkék vagyunk rá. További információ: április 22-én a Mővelıdési Házban az általános iskola tanulói
Tavaszi zsongás címmel 16.30 órai kezdettel elıadást tartanak, melyre nagy szeretettel várják a
Képviselı-testület tagjait és a lajosmizsei lakosokat. Amit még szeretnék jelezni a Képviselı-testület és a
jelenlévık számára, hogy a következı Képviselı-testületi ülés dátuma 2016. május 19. csütörtök lesz. A
megszokott módon a napirendi pontok között szerepel a hivatali beszámoló, együttesen fogunk ülésezni
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületével. Lesz Társulási ülés és Bizottsági ülések is
lesznek a hét folyamán, amelyeket keddre kellene ütemezni.
A meghívón 11 napirendi pont szerepel. Kettı napirendi pont felvételét javaslom. Az egyik az új
sportcsarnok beruházással kapcsolatos a másik napirendi pont pedig Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. ütemérıl szóló elıterjesztés.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót Polgármester úr! Az
lenne a kérdésem, hogy mivel a sportcsarnok építése jelentısen érinti Lajosmizse Város költségvetését,
ezért a sportcsarnokkal kapcsolatos napirendi pont elıtt PEB tárgyalást szeretnék kezdeményezni, hogy a
Bizottság kialakítsa véleményét ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy a döntést a sportcsarnok tekintetében két menetben
tudjuk meghozni. Most tárgyalnánk a csarnokról és egy rendkívüli ülés keretében Bizottsági ülés is
megelızné és jövı hét elején ismét tárgyalnánk.
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Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Mielıtt tárgyaljuk elıtte a PEB-nek
üléseznie kell. Mindezidáig nem kaptunk írásos anyagot. Nem tudtunk kialakítani egységes álláspontot.
Basky András polgármester: Azt javaslom, hogy tárgyaljuk két körben. Szavazásra bocsájtanám. Aki a
sportcsarnokkal kapcsolatos elıterjesztés tárgyalása mellett döntene kérem, kéz felemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 6 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az új sportcsarnokkal kapcsolatos elıterjesztés tárgyalását nem fogadta el. Kérem, aki az iskola
fejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztés tárgyalását, valamint a további 11 napirendi pont tárgyalását
támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirend
Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva”
címő felhíváshoz kapcsolódó CLLD Helyi Közösséghez való önkormányzati csatlakozásról

1.

2.
3.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Lajosmizse Város településrendezési tervének 2016. évi felülvizsgálata, partnerségi egyeztetés
szabályainak meghatározása
A 2016. évi környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása
Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség
javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső
pályázati kiírás vonatkozásában

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Lajosmizsei Városi Labdarugó Club kérelme
Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármő beszerzése
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi szakmai beszámolója
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról

Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott
részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala
11. Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. üteme

12. Interpelláció

1. napirendi pont: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva” címő felhíváshoz kapcsolódó CLLD Helyi Közösséghez való önkormányzati csatlakozásról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A 10.000 fı feletti települések esetében a LEADER-hez hasonló
szervezetet kell létrehozni, amely elkészíti a saját akciótervét, arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének
megvalósítani. Ezek a CLLD-s pályázatok, olyan dolgokra fordítható pénzeszközöket biztosít a helyi
közösségeknek, amelyek elsısorban kulturális programokhoz és a közösség építés terén foglalkozó
fejlesztéseket teszi lehetıvé. Olyan szervezet létrehozása szükséges, amelyben benne van az
önkormányzat, azonos számú tag a vállalkozói szférából, azonos számú tag a civil szférából. Ha 11 fıs
egyesületet hozunk létre, akkor egy az önkormányzat, 5 fı a civil és 5 fı a vállalkozói szférából delegált
tag. A határozat-tervezet arról szól, hogy az önkormányzat csatlakozik ehhez a helyi szervezethez,
amelynek létrehozása a következı idıszakban fog megvalósulni. Tárgyalta és támogatta az
Önkormányzati Bizottság.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan?
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Köszönöm szépen a szót. Ez a pályázat lehetıség arra,
hogy lajosmizsei fejlesztési célokra újra pénzügyi forrásokat tudjunk találni. A pályázati célokat tekintve,
hogy közösségi kulturális célokat lehet megvalósítani. A Mővelıdési Ház infrastrukturális gondja,
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problémája megoldódna. Mindenki figyelmébe ajánlom, hogy jövıre Lajosmizse közösséggé
alakulásának 140. évfordulóját ünnepeljük, valamint várossá válásának 25. évfordulóját. Esetleg
rendezvénysorozat valósulhatna meg a pályázati pénzbıl.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Valóban ezek a célok támogathatók. Az, hogy ezekbıl
az elképzelésekbıl mi valósulhat meg az attól függ, hogy ezekbıl a CLLD-s pályázatokból mennyi az az
összeg, amit a lajosmizsei önkormányzat le tud hívni. Maximum 500 millió forint kapható helyi
közönségenként, viszont azt is látni kell, hogy a 46 milliárd forint nem teszi lehetıvé, hogy a
Lajosmizséhez hasonló vagy ettıl nagyobb település 500 millió forintot kapjon. Amennyiben nincs,
kérem, aki elfogadja a Helyi Akció Csoporthoz történı csatlakozásról szóló határozatot-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
36/2016. (IV.20.) ÖH.
Csatlakozás Helyi Akció Csoporthoz
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a
TOP 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címő felhívás
alapján létrehozandó Lajosmizsei Helyi Közösséghez (HK), valamint a Közösségbıl
alakított Helyi Akciócsoporthoz (HACS).
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Helyi Vidékfejlesztési Közösségbe való belépéshez szükséges dokumentumokat
aláírja, valamint a HK-ben és a HACS-ban az önkormányzat nevében döntéseket hozzon.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
2. napirendi pont: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az intézmény SZMSZ-t az önkormányzat hagyja jóvá, kellı alapossággal
elkészítették. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és támogatta. Azt gondolom, hogy nekünk is ezt kell
tennünk.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot
hozta:
37/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési
Háza és Könyvtára Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
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3. napirendi pont: Lajosmizse Város településrendezési tervének 2016. évi felülvizsgálata, partnerségi
egyeztetés szabályainak meghatározása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ehhez az elıterjesztéshez készült egy kiosztós anyag is, mert a tegnap
elhangoztak vélemények, illetve a postán érkezett egy vélemény, amelyet Kovács Gábor kollégám az
elıterjesztéshez kiosztós anyagként hozzá is tett. A helyi építési terv módosítása folyamatosan napirenden
van az önkormányzat elıtt, hiszen az elmúlt években jó néhányszor módosítottuk annak érdekében, hogy
a helyi igények kielégítése és a vállalkozói szféra segítése megvalósuljon. Most új teljes körő
felülvizsgálatot kell elvégeznünk. Érkeztek be olyan kérések, amelyek a saját ingatlanjaikkal kapcsolatos
fejlesztési elképzelések és egyéb jellegő változások, amelyeket az elıterjesztésben fel is vezettünk. Az 12. pontban Borbély Károlynak érkezett be módosítási javaslata, amely azt jelenti, hogy a Dózsa György út
89-91. sz. területre rá tett helyi védelem megszüntetésért. Az un. Ignics házzal szemben lévı sarok
(Régen Bende ház volt) javasolt helyi védelemre. A Bizottsági ülésen átbeszéltük, úgy gondoljuk, hogy
nincs az az épület olyan szintő, hogy azt helyi védelemmel kell biztosítanunk, hiszen attól sokkal szebb
épület épülhetne oda, ha a helyi védelem lekerülne onnan. Még egy olyan kérése van Borbély Károlynak,
hogy az övezeti besorolás 8,5 m helyett 10,5 m magasra kerüljön. Az ülés elıtt ki lett osztva egy
látványterv, hasonló mérető, kaliberő épület épülhetne, mint az Ignics ház, földszint, két emelet és tetıtér
beépítés. Ilyen jellegő építésre az építési szabályzatunk jelenleg nem ad lehetıséget.
A 3. pontban Hágerné Terenyi Rita kéri, hogy egy külterületi ingatlant minısítsük át ipari övezetté. A mai
napon kaptunk egy levelet tılük, amelyben az áll, hogy fenntartják a kérésüket, de nem zárkóznak el az
elöl sem, hogy ha találnak Lajosmizsén olyan területet, amely már át van minısítve és optimális helyen
van, akkor a vételi szándék sem kizárt. Mindenképpen segítenünk kell a beruházás megvalósulását. A
következı kérés Kollár Csabáé. A Ceglédi út mellett lévı Kinizsi telepnek a bıvítésében gondolkozik,
ehhez az ipari területen kellene változtatni nagyságrendileg. Ezt mindenki támogathatónak találta. Az 5.
pontban Stoica Martin kérését látjuk. A vasút melletti ingatlanján a „kötelezı fásítás” törlését kéri vagy a
10 méteres sáv 5 méterre történı csökkentését kéri. A következı kérés Robár Vilmosné kérése. İ a Nyíri
utca és a Telepi utca között lakik. Annak idején, amikor rendezés volt, azt ígérték nekik, hogy az ı
telkéhez a Kossuth Lajos utca folytatásának kinyitásakor kisajátított telek szélességétıl területrészt hozzá
kapcsolják. A 7. pontban az LM ING Kft. kéri az ipari övezetben való változtatást. Lévai Csilla is
kiegészítette az anyagot, amelyet kiosztós anyagként megkaptunk. Azokon a területeken, ahol az elızı
ingatlanjai voltak, nem tudja megvalósítani azt a beruházást, amelyet szeretne. Kéri, hogy azokat a
területet, amelyet ı megjelöl az önkormányzat minısítse át. Újabb mezıgazdasági besorolású övezetet
hozunk létre, amelyen építkezés válik lehetıvé, annyi elınye van neki, amelyet az elıterjesztésben is
leírtunk. Kicsit távolabb kerül a lakóépületektıl. A következı kérelem a Lénárt Kft. kérelme, egy telek
igazításos lehetıséget kér. Azt gondolom, hogy ez támogatható. A Mizse-Csibe Kft-nek szintén egy
változtatási kérelme van. A 11.a) és b) pont is erre utal. A 12. pont: Szórád Márta kéri, hogy bizonyos
területeket vonjunk be ipari övezetbe a már meglévı ipari övezeten túl. Ezzel az a probléma, hogy a
területeknek az egyik része védelem és ez által ipari övezetté csak akkor lehet átminısíteni, ha ökológiai
címszó alatt fut. A 13. pont egy lakossági kérelem. A volt Mol benzinkút egy része nem önkormányzati
tulajdonban van, nekünk kell karbantartani és azt a lakosok átvállalnák. Néhány méteres szakaszról van
szó. Ez mindenképp támogatható, hiszen nincs önkormányzati érdek, hogy fenntartsuk a jelenlegi
állapotot. A Hivatalnak is vannak olyan javaslatai a 14-15. pontban felsorolva, amelyek a késıbbiek során
a településrendezését. A 14. pontban a Szív utca, Dózsa telepi utca régebbi idıszakban győjtıútként volt
tervezve, ez nem tud megvalósulni és ezt a győjtıfunkciót levennénk errıl a részrıl. Ezek voltak a
változások, amelyeket javaslunk, hogy tárgyaljuk meg.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót polgármester úr. A
tárgyalások óta egy éjszakánk volt átgondolni az egész rendezési terv módosító javaslatait. A Képviselıtestület nem szabhat gátat egy beruházásnak, egy fejlıdésnek. Bízzuk ezt a szakemberekre,
szakhatóságokra, utána alakítsuk ki álláspontunkat és most engedjünk tovább minden kérelmet.
Köszönöm.
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm szépen a szót. Részben
egyetértek Belusz László képviselı társammal, de az elsı módosítási ponttal kapcsolatosan nekem az a
véleményem, hogy nem igazán illik a központba az az épület Kovács Gábor szakvéleményére
támaszkodva.
Basky András polgármester: Ami azt jelenti, hogy a 2. pontot nem támogatod?
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Így van. Még egy észrevételem lenne
Hágerék kérelmével kapcsolatosan. Változatlanul az az álláspontom, hogy amennyiben igényt tart a
területre támogatnunk kell. A fejlıdést nem szabad hátráltatni és a helyi adóbevételeket is szem elıtt kell
tartani.
Basky András polgármester: Véleményem szerint a 2. pont is ugyanazt takarja, mint a 9. pont. Ki lett
osztva egy látványterv, hogy kb. mi valósulna meg. Legalább annyira a fejlıdést szolgálja, hogyha az a
sarok ott egy szép modern épülettel fog kiegészülni, mint egy terület ipari övezetbe vonása. Háger urat
kértük, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy mi az, ami elképzelésként felvetıdne. Azt mondta, hogy
jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások és addig nem szívesen nyilatkozna. Azt gondolom, hogy ez
mehet tovább. Mindenki számára az lenne az ideálig megoldás, hogyha Háger úr találna egy olyan
területet, ami megfelelı számára. Egy, másfél éves intervallum lenne mire ez az átsorolás megtörténne.
Ahhoz, hogy valamiféle kérelmet támogatni tudjunk, ahhoz konkrét elképzelést szeretnénk kapni.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. Egy egészen más
jellegő kérdésem lenne. Ezt a nettó tervezési díjat ki fizeti ki?
Basky András polgármester: A nettó tervezési díj kettı tételbıl tevıdik össze, egyrészt azokból, akik
változtatási kérelmet nyújtottak be és ahhoz kapcsolódóan valamilyen költségük merült fel, a másik részét
pedig az önkormányzat fizeti minden egyes alkalommal.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Van valamilyen elızetes számolás,
hogy mennyiben érinti az önkormányzat költségvetését?
Basky András polgármester: Nagyságrendileg attól függ, hogy melyek azok a tervek, amelyek
megvalósulhatnak. Ha az ipari területekbıl bevonunk 10-12 hektárt, akkor az önkormányzatnak nem
kerül semmibe. Egy része biztosan befolyik az önkormányzathoz, a különbözet viszont az
önkormányzatot fogja terhelni.
Sápi Tibor alpolgármester: A 2-es ponthoz annyit főznék hozzá, hogy ha mi leszabályozzuk a
besorolást és ha az építménymagasságot korlátozzuk, utána a hatóság már nem fog pozitív véleményt
alkotni, a helyi építési tervet hagyja jóvá. Gábort kérdezem, hogy jól mondom-e?
Kovács Gábor fıépítész: Ez nem szakhatósági kérdés.
Sápi Tibor alpolgármester: Ehhez szakhatósági véleményezés nem szükséges, ezt mi döntjük el.
Kovács Gábor fıépítész: A településtervezıi és egyéb állapot felmérés és az alapján a vélemény
kialakítás plusz információt adhat. A település központi és lakóövezeteknek a generál felülvizsgálata erre
kiterjedhet. Kifejezett kérés, hogy a felülvizsgálat ebben foglaljon állást.
Sápi Tibor alpolgármester: Köszönöm szépen!
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Basky András polgármester: Az egyik megoldás, ha elengedjük mindegyiket. A már meglévı és a
további információk alapján tudunk dönteni a késıbbiek során. A másik, hogy kiveszünk belıle egy,
kettı, hármas pontot, hogy ezt nem tárgyaljuk.
Sápi Tibor alpolgármester: Én is afelé hajlanék, amit Belusz László mondott. Azt javasolnám a
képviselı-társaimnak, hogy gondoljuk át, hiszen mindegyiket szeretnénk, hogy mőködjön. Szerintem ez
lenne a jó megoldás.
Basky András polgármester: Egy-egy pontnál további kiegészítést kérünk, ezt a határozatba
beépíthetjük.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Azt szeretném megkérdezni,hogy a
tetıtér kétszintes?
Borbély Károly kérelmezı: Egy szintes, szellızı ablakok vannak rajta.
Basky András polgármester: Márta azt módosító javaslatként értelmezzük, hogy a kettes pontot nem
támogatod?
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Késıbbiekben van-e módunk
korrigálni?
Kovács Gábor fıépítész: Igen.
Basky András polgármester: Még legalább háromszor fogjuk tárgyalni.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Várjuk meg a hatóság véleményét.
Sápi Tibor alpolgármester: Vannak olyan 3 dimenziós technikák, amelyek a látványtervet bedolgoznák
a mostani városképbe és egységben láthatnánk. Átértékelhetnénk az elképzeléseinket.
Basky András polgármester: Tehát visszavonod a módosító javaslatod?
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Igen.
Basky András polgármester: A határozatot úgy javaslom megfogalmazni, hogy valamennyi
kérelemnek, ami bent van, azt elindítjuk a saját útján. A 34. oldalon lévı határozat-tervezetben a 2,3,9-es
pontok eseteiben azt mondjuk ki, hogy további információkat kérünk.
Sápi Tibor alpolgármester: Az önkormányzat részérıl Kovács Gábort meg szeretném kérni, hogy a 15ös pontról részletezze, mert azon csak átfutottunk.
Kovács Gábor fıépítész: Röviden ismertetném azt, amit a 15. pont általános felülvizsgálati
szempontként egy felsorolásban tartalmazott az elıterjesztés. A jelenlegi besorolás 2004-es rendezési
terven alapul, amely nem biztos, hogy megfelelı a tényleges állapotoknak. A település szerkezetben
döntıen az az irányelv, hogy a Fı utca mentén jellemzıen magasabbak az épületek, a központban
magasabbak és kifelé haladva a város szélei felé az oldalsó mellék utcák felé csökkenek az épület
magasságok. A hármas pont a Bene zártkert szociális város rehabilitáció problémakörének építészeti
eszközökkel történı kezelése. Pályázati lehetıségként kilátásban van az, hogy a szegregált városrészi
területeknél ennek a települési rendezési tervvel való összekötetésérıl van szó. A vasúton túli lakóövezet
terület felhasználásainak vizsgálata. Itt konkrétan arra utal az elıterjesztés, hogy a rendezési terv részben
kertvárosias lakóövezetet, részben kisvárosias lakóövezetet és zöldterületet kezdeményezne. Ez egy
optimális városszerkezetet eredményezne. Ennek részletesebb elıkészületére lenne szükség. A
Berénybenei út szabályozási szélességének törlése: ezt azért kellett felvenni, mert az országos
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rendeletekbıl következik, hogy mennyi szabályozási szélességet állapított meg annak idején a
közlekedésre. A Füzes tó melletti horgásztanyák ingatlan-nyilvántartási állapota nem rendezett. Olyan
övezeteket kell kialakítani, amely önálló ingatlan bejegyzésre alkalmasak. A következı pontban a
rendezési terv helybiztosításra gondol. Amennyiben valamikor az elkerülı út továbbfolytatódna egy keleti
karéjjal az 5-ösnek a kecskeméti végét bekötve, illetve nyugati karéjjal a körforgalomból a Berénybenei
úthoz kikötve. Ezek országos fejlesztési forrást igényelhetnek, nem települési szinten végrehajtható elem.
A következı pont is a közlekedési elemekhez tartozó korrekció. A végrehajtott szabályozások törlése a
szabályozási lapról technikai jellegő kérdéskör. Az utolsó olyan irányelv, ami azt hivatott tükrözni, hogy
komplett felülvizsgálat során lehetı legkevesebb változásra kell törekedni.
Basky András polgármester: Köszönöm, Gábor. A határozatok közül az I. határozatban a kipontozott
részre kívánunk-e valakit felvenni?
Kovács Gábor fıépítész: A korábbi partnerségi határozatba a Kereskedelmi és az Iparkamara
szerepeltek, de ık gyakorlatilag nem reagáltak. A korábbi évekhez képest ennyi változás lenne.
Basky András polgármester: Ha nem szoktak reagálni, akkor szerintem sem szükséges. Nem veszünk
fel senkit. A II. határozat-tervezettel kapcsolatban az fogalmazódott meg, hogy a 2,3,9-es ponthoz még
további kiegészítést kérünk, ahhoz, hogy dönteni tudjunk. A 9-es pontnál átgondoltabban kellene az
átminısítést elvégezni. Borbély Károlytól olyan látványtervet kérünk, ami a környezetet is figyelembe
veszi.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja az I. határozat-tervezet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
38/2016. (IV.20.) ÖH.
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
tervezésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg és ezzel
egyidejőleg hatályon kívül helyezi e tárgykörben hozott 32/2014. (III. 20.) önkormányzati határozatát.
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a
településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés
résztvevıi (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
országgyőlési képviselı
önkormányzati képviselık
önkormányzati intézmények vezetıi
történelmi egyházak
Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Tömegközlekedési közszolgáltatók (Kunság Volán, MÁV)
Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Egyesületek, Civil Szervezetek:
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban:
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jelen teljes eljárásban: Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz- és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Az elıterjesztés szerinti kérelmeket benyújtók.
Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a partnerek körét az egyes
eljárásokban bıvítheti.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a partnereket elıször
írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket elektronikusan vagy levélben értesíti
a tervezetek honlapon való elérhetıségérıl és a szükséges véleménykérésrıl.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának vagy el nem
fogadásának módja, nyilvántartása
A településrendezési eszközök teljes és egyszerősített eljárásaiban a bevont partnerek megadott határidıben
benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell
dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell
mutatni.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az elızetes tájékoztatási szakaszban és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidıben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr.
szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani,
valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidıben benyújtott írásbeli
véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és
nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az egyes eljárási
szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a város honlapján kell biztosítani.
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti véleményezési szakaszban a
partnerek megkeresésével egyidejőleg és azonos határidıben a város lakosságának véleményezési lehetıséget
szükséges biztosítani a www.lajosmizse.hu honlapon keresztül. Az errıl szóló felhívást a honlapon kell közölni és
az Önkormányzati Hivatal hirdetıtábláján kell kifüggeszteni. Az így beérkezett véleményeket a partnerek
véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.

Basky András polgármester:
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja a
szóló határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja, hogy a kérelmeket továbbengedjük azzal, hogy a 2,3,9-es ponthoz további
információkat kérünk, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
39/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2016. évi felülvizsgálata
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint
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egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 16.§-a szerint
a tervezési eljárást megindítja.
2. A Képviselı-testület kijelenti, hogy a 11/2008. (I.22.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott
településfejlesztési koncepció és a hatályos településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatát és
módosítását el kell végezni.
3. Lajosmizse Város településrendezési tervének 2. pont szerinti, 2016. évi felülvizsgálatát az elıterjesztés 1.15. pontjai szerinti szempontok és kérelmek figyelembe vételével, az alábbi módosításokkal:
a) az elıterjesztés 2. pontjához (Borbély Károly beadványa 3D-s látványtervet kér bemutatni az
önkormányzat)
b) az elıterjesztés 3. pontjához kapcsolódóan a tervezett beruházást részletesebben kéri az
önkormányzat bemutatni
c) az elıterjesztés 9. pontjához kapcsolódóan a tervezett beruházást részletesebben kéri az
önkormányzat bemutatni
d) az elıterjesztés 12. pontjához kapcsolódóan: szakági munkarészek függvényében és a kérelem
természetvédelmi szempontú kiegészítését kéri az önkormányzat bemutatni
kell elvégezni.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város
településrendezési tervének felülvizsgálatához benyújtott kérelmek közül az elıterjesztés szerinti tervezésiés településfejlesztési hozzájárulás díjtételekkel kell megkötni a településrendezési szerzıdést, melynek
megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert. A településrendezési szerzıdés tartalmára a
Képviselı-testület által korábban jóváhagyott tartalom érvényes, annak értelemszerő módosításával.
5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletében
meghatározott feladatra beérkezett tervezıi árajánlatot és felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerzıdések megkötésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.

4. napirendi pont: A 2016. évi környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A környezetvédelmi alapból lehet minden évben pályázatot benyújtani,
ami az intézmények környezetvédelmi programjaihoz kapcsolódó állami támogatást jelenti. Beérkezett
kérelem az óvoda részérıl 50.000 Ft, az EGYSZI részérıl 40.000 Ft, a Hivatal részérıl 50.000 Ft
összegre. Ez 210.000 Ft-os támogatási összeget jelent a környezetvédelmi alap terhére. A PEB tárgyalta
és elfogadásra javasolta.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja a 2016. évi környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadásáról szóló
határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
40/2016. (IV.20.) ÖH.
A 2016. évi Környezetvédelmi Nap
program-tervezetének elfogadása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az intézmények 2016. évi Környezetvédelmi
Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a Képviselı-testület a 2016. évi költségvetésrıl szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
céltartalék részletezése” táblázat „8. sor Környezetvédelmi Alap”
terhére biztosítja, melybıl az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Mővelıdési
Ház és Könyvtár részére 30.000 Forint, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére
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50.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
programját támogatva Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére 40.000
Forint, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 50.000 Forint összeget nyújt.
Határidı: 2016. április 20.
Felelıs: Képviselı-testület

5. napirendi pont: Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
elnevezéső pályázati kiírás vonatkozásában
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: 150.000.000 Ft-os beruházást tervezünk az óvoda intézményeiben.
Tulajdonképpen az intézmények teljes felújításáról van szó. Ebben benne lenne a nagy óvodában egy
pancsoló medence építése, vízszoktatásra mindenképp alkalmas kellene, hogy legyen. Benne lennének
minden intézménynél azok a hiányosságok, amelyek jelenleg ismertek, van benne eszköz beszerzés,
illetve azok a beszerzések, amelyek még nem valósultak meg. A pályázat lehetıséget ad arra, hogy
ingatlanvásárlás is történjék ezen az összegen belül 2 %-ot határoz meg, amelyet erre célra a pályázati
keretbıl lehet fordítani, ez ugye 3.000.000 Ft. Van egy ingatlan a Rákóczi úti óvoda mögött. A ’90-es
évek elején lehetısége lett volna az önkormányzatnak, hogy ezt az ingatlant megvásárolja. A
tulajdonossal felvettem a kapcsolatot, viszont ı 8.000.000 Ft-ot jelölt meg annak áraként, vagy
csereingatlant kér érte. Felértékeltük az épületet 5.150.000 Ft-ra. Azért lenne fontos a megvásárlása, mert
a Rákóczi úti óvoda udvara nagyon kicsi, nem éri el azt a szintet, amely a szükséges négyzetmétereket
jelenti, ezzel a területtel lehetne elérni az ideális nagyságot. Ha a pályázatból 3.000.000 Ft-ot
finanszírozunk az önkormányzatnak még 5.000.000 Ft-ot kellene hozzá tenni, ezt nem tudjuk vállalni.
Sápi Tibor alpolgármester: Egy észrevételt szeretnék tenni. Ha egy ilyen elıterjesztést készítünk, akkor
célszerő lenne becsatolni az ingatlan elhelyezkedésérıl egy térképet, mert nem látjuk, csak sejtjük, hogy
hol van.
Basky András polgármester: Való igaz, hogy be lehetett volna csatolni, de hogyha ez a felvetés a
Bizottsági ülésen felmerült volna, akkor ezt azóta tudtuk volna prezentálni, illetve semmi akadálya nincs,
hogy személyesen megnézzük az adott területet.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Úgy gondolom, hogy meg kellene venni,
de nem minden áron. Amirıl szó van az egy nyeles telek, az óvodának van egy téglalap alakú telke és
mögötte van egy telek. Ha ezt sikerülne megvenni az óvoda számára jelentıs mérető növekedést
jelentene, kényelmesebben el tudnának férni és egy tornaszoba építésének lehetıségét is biztosítaná.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Köszönöm a szót. Párhuzamba állítanám egy másik
problémával. 1989-ben az Egészségház megépült, a ’90-es években ez az épület kiürült. 2001-ben az
önkormányzat létrehozta az EGYSZI-t, rengeteg egészségügyi szolgáltatással, ezt követıen visszajöttek a
háziorvosok. Egy négyzetméter szabad helyünk sincs, itt is felmerül a bıvítésnek a lehetısége. Az
óvodánál is jelentkezhetnek hasonló gondok. Úgy gondolom érdemes meglépni az ingatlanvásárlást.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. A PEB is tárgyalta és
azt a döntést hozta, hogy tegyünk 4.500.000 Ft-os vételi ajánlatot.
Basky András polgármester: Én ma felhívtam a tulajdonost, mondtam neki, hogy 4.500.000 Ft-os
ajánlatot tennénk az ingatlanjára, azt mondta, hogy ennyiért nem eladó. Azt gondolom, hogy célszerő
lenne megvenni, de nem minden áron. Azt javaslom, hogy folytassunk tárgyalásokat, személyes
találkozás során próbáljunk meg olyan vételi árban megállapodni, amely mindkét félnek megfelelı. Aki
úgy gondolja, hogy ebben a tárgyalásban szívesen részt venne, kérem jelezze.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Olyan csereingatlanunk nincs, ami megfelelne neki?
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Basky András polgármester: Egyet tudok, az Ötvös utca mellett van az önkormányzatnak telke, ami
esetlegesen szóba jöhet.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Akkor ezt se hagyjuk figyelmen kívül.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Mekkora terület?
Szilágyi Ödön Önkormányzati Iroda vezetı: 830 m2.
Basky András polgármester: Nem gondolkozik eladásban, neki ez minden hónapban bevételt jelent.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Ennyi pénzt nem lehet érte adni, van
egy értékelésünk, amit Szilágyi Ödön készített.
Basky András polgármester: Én azt javaslom, hogy legyen még mellettem tárgyaló partner. Esetleg a
vagyonértékelés tárgyát is megtehetnénk ajánlatként. Nincs idınk sokáig beszélni róla.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Rendben és mérlegeljük a telekcsere
lehetıségét. Azt az ingatlant is fel kellene értékelni.
Basky András polgármester: Tehát az ajánlatunk 4.500.000 Ft helyett 5.150.000 Ft, illetve telekcsere
lehetısége is fennáll. Anikóval és Sápi Tibor alpolgármester úrral megerısítve folytatjuk a tárgyalásokat.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
41/2016. (IV.20.) ÖH.
Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában 5.150.000- forint értékben vételi ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosa
részére.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András
polgármestert, Kocsis Györgyné intézményvezetıt és Sápi Tibor alpolgármestert, hogy az ingatlan
vételi ajánlatára vonatkozóan, valamint egy esetleges telekcserére (Jókai utca- Ötvös utca sarki
telek) vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
amennyiben a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa elfogadja a határozat 1.)
pontjában felkínált összeget, akkor a soros Képviselı-testületi ülésre készíttesse elı a fedezet
biztosítása céljából a költségvetési rendelet módosítását és amennyiben a költségvetési
rendeletben rendelkezésre áll a fedezet és a Támogatási Szerzıdés aláírása megtörtént
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a
szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2016. április 20.
6. napirendi pont: Lajosmizsei Városi Labdarugó Club kérelme
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak van focipályája, illetve ott egy kiszolgáló épület.
Ennek a kiszolgáló épületnek a tetırészében van egy olyan rész, ahol egy újabb öltözı kerülne
kialakításra. A pályázat benyújtásra került, nem lett teljes egészében támogatva. Az önkormányzat
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1.600.000 Ft-ot hozzá tett. Ahhoz, hogy ez a beruházás teljes egészében megvalósulhasson még 678.535
Ft-tal kellene támogatni. A használatot nagymértékben tudná segíteni. A PEB és az ÖB támogatta. Van-e
valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs,
kérem, aki elfogadja, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club 678.535-tal támogassa az önkormányzat,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
42/2016. (IV.20.) ÖH.
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum területén található kiszolgáló épület felsı szintjén
kialakítandó öltözı befejezésére 678.585.- forintot a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére
államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatásként biztosít Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelete 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai”
táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
Együttmőködési megállapodás módosítására, és annak aláírására.
Határidı: 2016. április 20.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
7. napirendi pont: Útjavításhoz gépbeszerzés és hivatali személygépjármő beszerzése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Hivatali gépjármő beszerzésrıl már a költségvetés tárgyalásánál is volt
szó. El kell indítani a folyamatot. A jelenlegi gépkocsiban 300.000 km van. Kicsit le van már amortizálva.
Elıfordulnak javítási idıszakok, ez ilyenkor megnehezíti a hivatal életét. 5.000.000 Ft ár alatt tudnánk
olyan gépjármővet szerezni, amely rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyre a hivatalnak szüksége
van. Ez egy terepes autó lenne, jól felszerelt állapotban van. Személygép kocsit közbeszerzés nélkül lehet
beszerezni.
Az elıterjesztésünk második része a gépbeszerzést részletezi. Vettünk egy traktor, amely nélkül már nem
tudnánk létezni, és vettünk egy homokrakodót, amely sok problémás területen segítségünkre tudott lenni.
A hivatal számára használt traktor is megfelelne. 4.500.000 Ft-os összeg biztosításánál lehetne
közbeszereztetni. Az elsı határozat elfogadásával elindítanánk egy közbeszerzést egy használt traktor
vásárlására. A második határozat-tervezet elfogadásával pedig egy autó vásárlást indítanánk el. Javaslom,
hogy a Képviselı-testület bízza meg Sápi Tibor alpolgármester urat, dr. Balogh László jegyzı urat és
engem azzal, hogy 5.000.000 Ft erejéig válasszuk ki azt a gépet, amely a legoptimálisabb lenne. A PEB
és a MB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy van-e valakinek az elıterjesztéssel
kapcsolatosan kérdése.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Valóban a PEB tárgyalta és elfogadásra
javasolta. Magam részérıl az lenne a kérésem, hogy az alakulandó városgazdálkodási csoportnak legyen
meg a vezetıje, aki felelne ezeknek a munkagépeknek a mőködéséért, karbantartásáért, üzemanyagfelhasználásáért. Indítványozom nyomkövetı rendszer vagy GPS beszerzését az összes munka illetve
hivatali gépjármőbe, hogy számolhassuk és ellenırizhessük az üzemanyag felhasználást. Lehetıség
szerint alapszínő gépkocsit vegyünk, mert nem kell ráfizetni a metál színre, néhány 100.000 Ft ez is.
Basky András polgármester: Az állás meg van hirdetve, remélhetıleg érkeznek be megfelelı
pályázatok. Meg kell nézni, hogy a költségvetésbe mit eredményezne a GPS beszerzése. A metál szín
általában benne van az árban, érdemes végiggondolni.
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Sápi Tibor alpolgármester: 130.000 Ft-ról van szó.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: A GPS-t futná.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Üzemeltetési költségei is vannak.
Péli Szilveszter képviselı: Viszont nem tud fals munkát vállalni vele, egy hétre visszamenıleg nyomon
követhetı.
Basky András polgármester: A GPS vásárlást végig kell gondolni. Döntés most arról születne, hogy
traktorra 4.500.000 Ft-os közbeszerzési kiírás történik. Hivatali gépjármőre 5.000.000 Ft-ot költünk. Sápi
Tibor alpolgármester úr, jegyzı úr és én kerülnénk döntéshozó szerepkörbe.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki támogatja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete útjavításhoz
szükséges gépek beszerzését, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
43/2016. (IV.20.) ÖH.
Útjavításhoz gépbeszerzés
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az útjavításhoz szükséges gépek
(traktor és tárcsa) beszerzését.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban rögzített gép beszerzésére és a
közbeszerzési eljárás költségére maximum 4.500.000.- forintot biztosít a 2016. évi költségvetésrıl szóló
7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai”
táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Basky András polgármestert a gép
beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére és felhatalmazza a szükséges szerzıdések aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki támogatja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hivatali
személygépjármő beszerzését, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
44/2016. (IV.20.) ÖH.
Hivatali személygépjármő beszerzése
Határozat
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a hivatali személygépjármő
beszerzését.
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban rögzített személygépjármő
beszerzésére maximum 5.000.000 forintot biztosít a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1.
általános tartalék sor terhére.
6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Basky András polgármestert, dr.
Balogh László jegyzıt és Sápi Tibor alpolgármestert a személygépjármő beszerzésével kapcsolatos
feladatokkal és felhatalmazza dr. Balogh László jegyzıt az adás-vételi szerzıdés aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
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Határidı: 2016. április 20.

8. napirendi pont: Az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi szakmai beszámolója
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A szerzıdésünk értelmében minden évben szakmai beszámolót kérünk be
a házi orvosoktól, amelyet az önkormányzat tárgyal. Az elızı évben bizonyos szempontokat
meghatároztunk, amely alapján szeretnénk, hogy elkészítsék a beszámolót. ez néhány beszámolóban most
visszaköszönt, azonban néhány beszámoló nagyon szőkre sikeredett és nem sok lényeges információt
tartalmaz. Tárgyalta az ÖB, átadom a szót Belusz Lászlónak.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. Az önkormányzat és az
egészségügyi szolgáltatók között egy szerzıdés áll fenn. Minden év február 28-ig kötelesek a szakmai
beszámolót elkészíteni. Ezeket megkaptuk valamennyi házi orvostól. Három orvos beszámolóját nem
tartottuk bıbeszédőnek, ezeket nem fogadtuk el. A testületi ülésre kettı orvostól érkezett kiegészítés,
ezen kiegészítéssel el tudjuk fogadni. A harmadik beszámoló olyan elemeket fogalmazott meg, amely az
együttmőködést elutasította. Ezt a beszámolót nem tudjuk elfogadni.
Basky András polgármester: A bizottsági ülés után felvettem a kapcsolatot kettı háziorvossal és kértem
ıket, hogy az elızı évi szempontok alapján írják meg a beszámolójukat. İk kiegészítették. A harmadik
orvossal azért nem vettem fel a kapcsolatot, mert a beszámolója azon szempontok alapján készült el,
amelyet mi megfogalmaztunk. Azt javaslom, hogy valamennyi beszámolót fogadjuk el és azt a szempont
sort, amit annak idején megfogalmaztunk bizottsági ülésen egészítsük ki azzal, hogy ezentúl milyen
információkat szeretnénk hallani.
dr. Balogh László jegyzı: Belusz László módosító javaslatát külön kérem szavaztatni.
Basky András polgármester: Belusz László fenntartod a módosító indítványod?
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Igen.
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja Takács Vilmos beszámolóját, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal - tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
45/2016. (IV.20.) ÖH.
dr. Takács Vilmos beszámolójának elfogadása
Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy dr. Takács Vilmos házi
gyermekorvos beszámolóját nem fogadja el.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
Basky András polgármester: Kérem, aki elfogadja a többi házi orvos beszámolóját, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
46/2016. (IV.20.) ÖH.
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Az alapellátásban dolgozó orvosok
2015. évi szakmai beszámolója
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi
szakmai beszámolóit megvitatta, és dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos beszámolójának kivételével
azokat elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
9. napirendi pont: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A tőzoltó parancsnokság minden évben beszámol a munkájáról. Az
önkormányzat a lajosmizsei tőzoltóság munkáját támogatja. A lajosmizsei tőzoltó parancsnoksághoz
tartozik a Táborfalva, Ladánybene és Felsılajos. Az elmúlt hétvégén volt egy rendezvény, amelyet a
tőzoltóság rendezett immár harmadik alkalommal. Az ország minden részérıl érkeztek. Jó hangulatú
verseny volt. Szeretném kifejezni az elismerésemet kifejezni a verseny szervezıi részére.
A beszámoló kitért arra is, hogy számos ellenırzés volt a tőzoltóságon. A hiányosságokat igyekeznek
felszámolni. A statisztikai adatokból látszik, hogy melyik településen hányszor volt tőzeset és mőszaki
mentés. Tárgyalta a PEB és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a tőzoltó parancsnokság
beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
47/2016. (IV.20.) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati
Tőzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó
Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
10. napirendi pont: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony
meghatározott részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A víztorony tejenén lévı T-comos berendezések bérleti díjáról van szó.
Régen volt egy megállapodás. A T-com a régi víztoronyra felszerelte a berendezéseit, akkor az iskola
kapott egy nagyobb összegő támogatást, amely összegbıl akkor a sportcsarnok felújítása történt. A bérleti
díjat a Bácsvíz kapta meg. Most változott a helyzet, a tulajdonos az önkormányzat, a bérleti szerzıdést mi
írjuk alá. A bérleti díjat megosztva kapjuk a Bácsvízzel. Az összes költség, amely az üzemeltetéssel
kapcsolatos a Bácsvízet terheli. A PEB tárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztésben foglaltakat.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja a 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott részeinek
hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntésekrıl szóló határozatot-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
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48/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott
részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 1. mellékletét
képezı szerzıdés megkötését, valamint annak tartalmát.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert
az elıterjesztés 1. mellékletét képezı szerzıdés aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
Basky András polgármester: Kérem, aki elfogadja a 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony
meghatározott részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntésekrıl szóló
határozatot-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
49/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott
részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 2. mellékletét
képezı szerzıdést.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert
az elıterjesztés 2. mellékletét képezı szerzıdés aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
11. napirendi pont: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. üteme
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az erre vonatkozó anyagot a bizottsági üléseken megtárgyaltuk. Az iskola
fejlesztés elsı ütemét megvalósítottuk. Megtettük a javaslatokat, hogy mik azok a fejlesztések, amelyet
javaslunk a második ütemben megvalósítani. Nyolc pontra tettünk javaslatot. Belusz László, Józsáné dr.
Kiss Irén, Sápi Tiborné és Tengölics Judit voltak a bizottság tagjai.
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. 2015-ben kezdıdött a
munka. Három éves ütemtervet határoztunk meg, illetve javasoltunk a Képviselı-testület elé, amelybıl az
elsı ütemterv tavaly megvalósult, ennek eredménye látható az iskolában. 2016 januárjában ismét
összeültünk, végig jártuk az iskolát. A tervek kidolgozásában Józsáné dr. Kiss Irán oroszlánrészt vállalt.
14.509.000 Ft kérünk a Képviselı-testülettıl.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Tengölics Judit tollából látható, hogy az elmúlt évben
milyen események valósultak meg. Megvalósult a földszinti és az emeleti leány és fiú mosdók teljes körő
felújítása, tanári wc felújítása, újak kialakítása is megtörtént. Két tanterem kialakítása is megtörtént. A
volt kollégium területén egy orvosi szobát és kettı darab számítástechnikai termet tudtunk kialakítani. Az
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önkormányzat 10.000.000 Ft-os keretet biztosított bútorok beszerzésére, ebbıl 16 tanterem bútorzatának
cseréje valósult meg. A 2. ütemben prioritást élvezı, megoldandó problémák: 1. Villamoshálózatot érintı
fejlesztés, hibákat és hiányosságokat fel kell számolni. 2. A régi iskolai tantermek aljzatburkolatának
cseréje. 3. Iskolai padok és egyéb bútorzat cseréje. 4. Gyermekétkeztetés, 2 fızıüst kicserélésérıl lenne
szó. 5. Iskolai könyvtár bıvítése, iskolamúzeum kialakítása, a régi szolgálati lakások a jelenlegi könyvtár
épületéhez tartoznának, a tartós tankönyveket itt lehetne elhelyezni. 6. Munkahelyi körülmények javítása,
35 db kézszárító felhelyezése. 7. A tanulók komfortérzetét javító, iskolaszépítı tevékenységek, a régi
iskola vasszekrényeinek cseréje idıszerő lenne. 8. A régi és az új iskola találkozási pontján kımőves
munkák elvégzése. 9. Festés, mázolás. Mellékeltük az összesítést és az árajánlatot. Tisztelettel kérem
Képviselıtársaim támogatását.
Basky András polgármester: Köszönöm a kiegészítést. A PEB is tárgyalta.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Nagyszerő anyag. Jó lenne, ha a
második ütem megvalósulhatna. Egyetlen akadálya van ennek, az pedig a pénz. A költségvetés általános
tartalékáról, illetve a 2016. évi költségvetésrıl február 20-án tárgyaltunk. Az általános tartalékunk 55
millió forint volt, február 23-án 20 millió forintot a zöldváros projektre csoportosítottunk át, így maradt
35 millió forint, ebbıl 10 millió forintot traktor és hivatali gépjármő vásárlására különítettünk el.
Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy új munkatársakat veszünk fel az önkormányzathoz. A céltartalékok
között a 12. pontban intézményi felújítási keretre képeztünk 20 millió forintot, ebbıl 15 millió forintot
lehetne az iskolára költeni. A 150 millió forintos óvoda felújítási pályázattal kapcsolatban felmerült
ingatlan vásárlása. Köszönöm.
Basky András polgármester: Nem gondolom, hogy ennyire borúlátónak kellene látni a
költségvetésünket, hiszen a 20 millió forintot elkülönítettük erre a feladatra. A kiosztós anyagként
megkapott elıterjesztést javaslom elfogadni.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: 2017-ben a 3. ütemmel fogunk jelentkezni, 2018-ban nem
hagyjuk abba a munkát. Ahogyan azt a polgármester úr is mondja ez a 20 millió forintos keret az
intézményeknél rendelkezésünkre áll. Arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjuk abba a közös
gondolkodást és munkát. Jegyzı úr tájékoztatása szerint vannak olyan szabad pénzügyi források, amelyek
nincsenek feladatra terhelve. Eközben érkeznek olyan pénzügyi elıirányzatok, amelyek ugyancsak
nincsenek feladatra terhelve.
Basky András polgármester: Azoknál az intézményeknél, ahol létszámemelkedést terveztünk, ott a bér
is be lett tervezve.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Ez valóban így van?
Basky András polgármester: Igen, meg is hirdettük ezek alapján. Teljes biztonsággal tudom azt
mondani, hogy a 17,5 millió forintot támogassuk.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Annyit még szeretnék hozzáfőzni, hogy
a közterület felügyelı közel megkeresi a bérét.
Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság 17,5 millió forintos keret jóváhagyását
javasolta, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 15 millió forintot javasolna. Az 1., 2., 3., 6., 7., tétel
15.393.000 Ft-ot tesz ki. Így 15,4 millió forintos keret jóváhagyását lenne jó szavaztatni.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Én a 15 millió forintnál maradnék.
Basky András polgármester: Rendben. Elıször a 15 millió forintot szavaztatom. Aki ezt összeget tudja
támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal, 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:

18

50/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
fejlesztésének II. ütemére PEB módosító javaslata
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
módosító javaslatát - mely arra irányult, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola fejlesztésének II. üteme maximum 15.000.000 Ft értékben kerüljön megvalósításra – nem
fogadta el.
Határidı: 2016. április 20.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Basky András polgármester: Aki a 17.500.000 forint támogatási összeget fogadja el, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2016. (IV.20.) ÖH.
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
fejlesztésének II. üteme
Határozat
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. ütemét az alábbiak szerint. Elvégzendı munkálatok
és beszerzések:
- elektromos hálózatot érintı fejlesztések (régi kollégiumi tantermek elektromos szerelése,
világosítás korszerősítés, érintésvédelmi felülvizsgálat szerelés utáni helyre állítás) bruttó
796.000 Ft
- régi iskolai tantermek aljzatburkolat cseréje 1045 m2 bruttó 6.218.000 Ft
- iskolai padok és egyéb bútorzat cseréje bruttó 5.000.000 Ft
- munkahelyi körülmények javítása (légkondicionálók szerelése, igazgató szoba laminált
padlózata) bruttó 1.180.000 Ft
- Hepatitis A elleni védekezés (35 db kézszárító berendezés, villanyszerelés a központi
iskolában és a Súry iskolában) bruttó 2.199.000 Ft
- tanulók komfortérzetének javítása (folyosói burkolat csere 1-2 szakasza, kımőves munkák)
bruttó 2.116.000 Ft összegben
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban meghatározott
munkálatok és beszerzések elvégzésére 17.509.000 forintot biztosít a 2016. évi költségvetésrıl
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat
2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat 12. sor „Intézményi fejlesztési, felújítási
keret” terhére.
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban meghatározott
munkálatok és beszerzések lebonyolításával az Intézmények Gazdasági Szervezetét bízza meg.
Határidı: 2016. április 20.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója: Köszöntöm a
jelenlévıket. Köszönöm a lehetıséget, hogy szót kaphattam. Az iskolával úgy, mint egésszel
kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Köszönöm a Képviselı-testületnek, hogy már a
tavalyi évben elkezdett foglalkozni az iskola felújításával, szépítésével. Az idén pedig ennek a 2.
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szakaszával. Köszönjük azt az összeget is, amelyet most kaptunk. A könyvtár felújítása ebben nincs
benne, reméljük hamarosan ez is meg fog valósulni. Ez egy kardinális része lenne az épületnek mind
látványban, mind komfortérzetben. Jó néhány számítógépünk van, azokat tervezzük átvinni a könyvtárba,
kialakítanánk egy olvasószobát és egy múzeum részt, ami látványban, miliıben és hangulatban is
egyedivé tenné a lajosmizsei iskolát. Sok olyan relikviánk van, aminek úgy gondolom, hogy ott helye.
Az oktatást is szolgálhatná, mint bármely másik terem. A mai megbeszélésre nem jó szájízzel jöttem.
Amióta KLIKK az iskola szakmai vezetése én a testületi, illetve bizottsági üléseken akkor veszek részt,
ha az iskolát is érintı témát tárgyalnak, ezért voltam hétfın jelen a PEB, illetve az ÖB és akaratomon
kívül a Mezıgazdasági Bizottság ülésén is. Hétfın nem jó szájízzel tértem haza, aminek több oka is van,
errıl szeretnék beszélni. Tollat ragadtam, hogy mindazok a gondolatok, amelyek hétfın bennem
generálódtak azokat pontosan elmondjam. Sebık képviselı asszony felvetése között több minden is
szerepel. A fı téma az iskola felújítás volt, ezek a következık voltak: az önkormányzathoz mindig csak
akkor fordul az iskola, ha kell neki valami, a képviselıasszony nehezményezte, hogy semmilyen
információja nincs az iskolával kapcsolatosan. Nem küldi el az éves beszámolót, mindenki elégedetlen az
iskolával. Ezekre már hétfın reagáltam és mivel nem tudtam, hogy ez is kérdés lesz, ezért most szeretnék
néhány kérdésre választ adni. Mindenki elégedetlen az iskolával. Ha minden szülı esetében megtörtént
volna egy partnerségi elégedettség mérés és csupa elégedetlenséggel zárult volna, akkor beszélhetnénk
errıl, de ilyen nem volt. Ennek hiányában az iskolával kapcsolatos negatív hisztéria keltés egyik fényes
példáját láthattuk. Panaszos szülı mindig is volt, közel 800 fıs iskolában mindig is lesz, hiszen mindenki
elvárásainak nem lehet megfelelni. Ha a képviselıket vagy a polgármester urat megkeresik panasszal az
csak egy oldalú információt nyújt. Egyedi esetek vannak, melyekbıl nem lehet általánosítani és kérem,
hogy ezt ne is tegyék. Sajnos az elégedett szülıkrıl sosem esik szó. A másik felvetés az volt, hogy
semmit sem tud a képviselıasszony az iskoláról, nincsenek információi, nem küldi az iskola a
beszámolóit. Én ismerek olyan képviselıket, akik, ha valamit tisztázni szeretnének megtisztelnek azzal,
hogy eljönnek hozzánk, megkeresnek, adatot kérnek, akár személyesen, telefonon, e-mailen keresztül
mielıtt a bizottsági ülésen hozzászólnak a témához. Ilyen szituáció ön és köztem még nem fordult elı.
Nem tudom mire kíváncsi képviselıasszony az iskolával kapcsolatosan és milyen információra szeretne
szert tenni. Kérem valamennyiöjüket, hogy tájékozódjanak, kérdezzenek, tapasztaljanak és ne fél
információkat meghallgatva terjesszenek az iskoláról. Állok mindenkinek a szíves rendelkezésére. Az
iskola nem ad magáról tájékoztatást. Felröppent egy hír, hogy a leendı elsıseink száma csak 60 fı.
Valójában több, mint 90 fı a 60-as szám csak annyiban stimmel, hogy 60 szülı érezte fontosnak, hogy
eljöjjön a tájékoztatóra. Nem adunk hírt magunkról. Elhoztam a Lajosmizsei Hírlap legutolsó számát,
amelyen a 8-9. oldal az iskoláé. Kinyomtattam az elsı félév versenyeredményeit, kinyomtattam, ezt át is
adom a képviselıasszonynak. A Petıfi Népében tegnap fotóval együtt friss eredményeink olvashatóak.
Adonyi Gabriella nyert három tanulójával egy londoni utat a „Legyél te is országos bajnok” elnevezéső
versenyen. Amit átadok azok csak a legrangosabb versenyek eredményei. Beszámolói kötelezettségem a
munkáltatóm felé van, de ennek ellenére, ha kéri a tisztelt képviselı-testület én ezt nagyon szívesen
eljuttatom az önök részére. Visszatérve a hétfıi napra, nem tudom, hogy melyik iskola fejlesztési
elképzelés váltotta ki Mártika ellenérzéseit, mert ezek után képviselıasszony hatalma vehemenciával
támadt felém, ami egy részt érthetetlen, más részt egy képviselıtıl elfogadhatatlan. Nem látok
összefüggést a gyermekek javát szolgáló tervek és a személyemhez kötıdı negatív érzések között. Az,
hogy ön averzióval van irántam, nem engem kíván az iskola élén látni, tegye, szíve joga. Az, hogy rajtam
keresztül az iskolára tesz alaptalanul állításokat és miattam érez ellenszenvet az iskolával kapcsolatosan,
kollégáim és a diákok nevében visszautasítom. Kérem tudatosítsa magában, hogy az ellenszenv egy
személyes érzés, az iskola pedig közügy, legyen szíves a kettıt függetleníteni egymástól. Tudomásom
van arról is, hogy amikor nem vagyok jelen a PEB ülésein már-már személyiségi jogaim tiprására,
munkám lejáratására kerül sor dilettáns módon. Kár, hogy ezek a hozzászólások a jegyzıkönyvekben nem
olvashatóak. A hétfıi bizottsági ülés is méltatlan volt a jelenlévık számára. Gondolom meg lehet
indokolni, hogy a Mezıgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság miért együttesen ülésezett.
Úgy gondolom, hogy csak emberség kérdése lett volna azokat a napirendi pontokat, elıre venni,
amelyeket személyesen is képviseltek. 18.30 órakor került sorra az iskola téma és megbeszélés nélkül
majdnem hogy egy mondattal el lett intézve.
Nem vagyok telhetetlen, minden támogatásnak örülök, de úgy érzem, hogy az iskola mostoha gyermek a
velem szemben ülık számára. Kértem a képviselıasszonyt, hogy indokolja meg a 15.000.000 forintos
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támogatási összeg döntésének okát. Számomra elfogadhatatlan volt a következı válasz: „Többe kerül az
új sportcsarnok, mint ami be volt rá tervezve. Az iskola használja majd, így le kell faragni az iskolára
szánt pénzbıl, hát ezért.” Szemével jelezte számomra, hogy a téma le van zárva. Miért csak az iskolának
kell a betervezett összegek farigcsálását megélnie, míg más intézmények több milliós pályázati
lehetıségeik mellett is megkapják önöktıl a támogatást. Az iskola a város legnagyobb intézménye a
tanulói és a dolgozói létszámot tekintve és ezt az intézményt nyolc évig használják a gyerekek nap, mint
nap. Természetesen az új sportcsarnok az iskolai testnevelést is segíteni fogja, de emellett a városi
klubokat is. Ez olyan válasz volt a képviselıasszonytól, mintha az iskola tehetne arról, hogy többe kerül a
megvalósítás, mint a tervezett. Ön polgármesteri aspiráns is volt, idézek a programjából: „ Szív ügyem az
oktatás. Lehetıségeim szerint szorgalmazni fogom az iskola legöregebb épületének a belsı, illetve a külsı
még elhanyagolt környezetének felújítását. Kedves képviselıasszony a PEB elnökeként lehetısége van a
kitőzött céljainak megvalósítására, az iskolának továbbra is van még elhanyagolt környezete. Jó lett volna
mindezekrıl zártabb környezetben beszélni, de az iskolát ért vádaskodásokat, mint a hétfıi nap lehangoló
volta, az Ön által generált elintézési mód miatt hosszas visszafogottság után úgy döntöttem, hogy élek a
nyilvánosság eme formájával. Nyitott iskola vagyunk, nyitottak vagyunk a szülık felé, Önök és mindenki
felé. Tisztelettel meghívok Önök közül bárkit, hogy töltsenek el az iskolában egy teljes napot, akár az
igazgatói irodában, akár a folyóson, akár a tantermekben. Biztos vagyok benne, hogy más szemmel
fogják látni azt, amit tudni vélnek. Köszönöm az eddigi támogatást. Köszönöm a gyerekek és a magam
nevében.
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm szépen az engem ért
kritikákat az igazgató asszony részérıl. Nem igen veszem magamra. A Bizottsági ülések sorrendjét,
mikéntjét és a napirendi pontokat, az egymás után következıségüket nem én határozom meg, azt
polgármester úr, illetve jegyzı úr teszi meg. Hétfın azt a kérdést is feltettem és arra sem kaptunk választ,
legalábbis nem emlékszem rá, hogy az óvodából hány kisgyerek ballagott el és hány kis gyermek került
beíratásra az általános iskolában a 2016/2017-es tanévben. Úgy tudom, hogy egy osztálynyi gyermek tőnt
el Lajosmizsérıl, már buszok hordják be Kecskemétre a gyermekeket. Az iskola megítélésével
kapcsolatosan csak azt szeretném mondani, hogyha maguk a pedagógusok, akik ott dolgoznak, ı maguk
mondják, hogy rendkívül rossz a lajosmizsei általános iskola piárja. Ezen nem vitatkozni kellene, hanem
tenni kellene valamit. Amikor az igazgató asszony nem volt még igazgató asszony és én nem voltam a
PEB elnöke én már akkor küzdöttem az iskoláért, azért hogy különbözı tanítási módszerek kerüljenek
bevezetésre. A rendelkezésre álló pénzkeret korlátozottan áll rendelkezésünkre.
Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója: Hadd cáfoljam
meg. Ha minden évben eltőnik ennyi gyerek, akkor ki marad? 90 gyermek iratkozott be, 4 fınek kellett
volna. Nekik szülıi papírok alapján Kecskemétre kell menniük beszédfejlesztı iskolába. 1 fı lakcím
változás miatt nem ide fog járni. 8 fı jöhetne hozzánk, de Felsılajosra mennek. İk hova számítanak? Kb.
2-4 fı, akik biztos, hogy jönnek. Tavaly évközben 10 fı költözött, 2 fı a ménteleki iskolába ment el. 1 fıt
kiemeltek, nevelıszülıkhöz vittek. 2 fı visszajött a piárból, 1 fı Pestrıl, 3 fı a Lánchíd utcai iskolából, 1
fı Táborfalváról. Azt a kollegát, aki azt mondja, hogy rossz a hírneve az iskolának, hogy ık mivel
járulnak hozzá.
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy nagyon összetett probléma az, hogy kik iratoznak be
és kik mennek el másik iskolába. Nyilván fontos, hogy a lajosmizsei gyerekek ide járjanak. Ez országos
probléma. Mindenki a szabad iskolaválasztás jegyében viszi a gyermeket nagyobb városba, közelebbi
településre, egyházi iskolába. Ez a mai szóváltás sokkal szerencsésebb lett volna, ha személyes
beszélgetésként valósul meg.

12. napirendi pont: Interpelláció
Basky András polgármester: Az interpellációk következnek.
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Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Két dologról szeretnék említést tenni.
Megnıtt az autó feltörések száma a temetı környékén. Lehet, hogy be kellene azt a terület kamerázni. A
másik pedig a falu virágosításával kapcsolatos. A Gyenes kertészettıl kértünk árajánlatot. Nem tudom hol
tartunk.
Basky András polgármester: Az árajánlat beérkezett, a megrendelés folyamatban van. Az árajánlatot
kiosztós anyagként mindenki megkapta. Kovács Gábor kollégát kértem, hogy egyeztesse le, hogy milyen
földre lesz szükség.
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm. Úgy emlékszem, hogy
Gyenes úr azt mondta, hogy az önkormányzat takarítassa ki a ládákat és ı hoz új földet mőtrágyával
együtt.
Basky András polgármester: A temetı körüli gyakori feltörések tekintetében azt gondolom, hogy két
dolgot tehetünk. Az egyik, hogy figyelmeztetjük a lakosságot, hogy ne hagyjanak értéket az autóban, mert
ez felhívás a rossz szándékú embereknek. A másik, hogy a rendırség és a közterület felügyelı figyelmét
is felhívom, hogy ezt a területet is legyenek szívesek tüzetesen ellenırizni.
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Az egyik sértett három és fél órát ült a
rendırségen mire egy ujjal megírták a jegyzıkönyvet.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Két témáról szeretnék beszélni. A Képviselı-testületi
anyagban kaptunk egy levelet, amelyrıl még nem beszéltünk. Azt javaslom, hogy a szociális rendeletet
módosítsuk olyan módon, hogy az idıs, beteg nyugdíjas emberek megsegítésére legyen lehetıség. A
másik, hogy a társasház építése elkezdıdött az Attila utcában. Kérdezni szeretném, hogy lebontják-e a
fıépületet.
Basky András polgármester: Igen.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Szeretném javasolni, hogy mivel ez régen mozi volt és több
különbözı funkciója volt, vizsgálják meg ilyen szemmel is az épületet.
Basky András polgármester: A szociális rendelet módosítását a Bizottság tárgyalta. İsszel visszatérünk
a rendelet módosításához. Ha a Bizottság napirendre tőzi szociálisrendelet módosítását és megteszi a
javaslatait, akkor elıbb is meg tudjuk tárgyalni. Az Attila utcai társasház építés miatt le lesz zárva az
utca, amíg le nem zárul az építkezés. A kivitelezı biztos partner lesz a régi értékek feltárásában.
Fekete Zsolt képviselı: A kátyúzásról szeretnék kérdezni. Az Alkotmány utcánál lévı szemétsziget
szörnyő. Megoldást kellene rá találni.
Basky András polgármester: A kátyúzás közbeszerzés köteles a sok útépítés miatt. Ezt elindítottuk, az
egyeztetések folyamatban vannak. Két féle problémakört kell kezelni, az egyik az, hogy az idıjárás
viszontagságai miatt keletkezı kátyúkat javítása, a másik a csatornázás miatt keletkezett kátyúk kezelése.
A szemétsziget problémakörére is válaszolnék. A zsákos szelektív hulladékgyőjtés bevezetése után úgy
döntöttünk, hogy csökkentjük a szigetek számát. Három frekventált helyen meghagytuk, hogy az üveg
lerakásának lehetıségét biztosítsuk.
Sápi Tibor alpolgármester: A posta problémakörérıl szeretnék beszélni, sokan megszólítottak ezzel
kapcsolatban. Meg kellene keresni a Magyar Posta Zrt-t. Az új hívórendszer nem segíti a
gördülékenységet. Egy bıvülés hasznosabb lenne. Kinıtte a város a postát, megnıtt a forgalom.
Basky András polgármester: Fel kell vennünk a kapcsolatot a postavezetı asszonnyal, megvizsgáljuk
milyen lehetıségeink vannak. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait van-e még interpellációjuk?
Kérdezem az interpellálókat elfogadják-e a feltett kérdésekre a válaszaimat?
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Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Fekete Zsolt képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Basky András polgármester: Mivel nincs több interpellációnk és nincs több napirendi pontunk sem, a
mai ülést 15.55 órakor bezárom.

K.m.f.
Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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