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Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének   Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága  Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

      Városstratégiai Bizottsága 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata 

                                                   Képviselő-testületének 

                                              Önkormányzati Bizottsága 

 

Ikt. sz: LMKOH/220-2/2022. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottsági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022.  január 

11-én, Lajosmizse Városháza Dísztermében 13.20 órakor megtartott együttes 

bizottsági ülésről. 

 

A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

3/2022. (I. 11.) PEB hat. Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 

azonosító számú, „Élhető települések” pályázati 

felhívásra 

   

4/2022. (I. 11.) PEB hat. 2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési tervek 

meghatározása 

 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság ülésén hozott 

határozatok száma és tárgya: 

 

3/2022. (I. 11.) MKVB hat. Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 

azonosító számú, „Élhető települések” pályázati 

felhívásra 

4/2022. (I. 11.) MKVB hat. 2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési tervek meg- 

határozása 

 

Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma: 

 

1/2022. (I. 11.) ÖB hat. Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 

azonosító számú, „Élhető települések” pályázati 

felhívásra 

2/2022. (I. 11.) ÖB hat.  2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési tervek meg- 

határozása 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottsági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022. január 11-én, 

Lajosmizse Városháza Dísztermében 13.35 órakor megtartott együttes bizottsági 

ülésről. 

 

Jelen vannak:  

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

 

  Sebők Márta    bizottság elnöke 

  Cseh Katinka    bizottság tagja 

  Péli Szilveszter   bizottság tagja 

  Tóth-Orlov Bettina   bizottság tagja 

 

Belusz László  bizottsági tag később érkezik. 

 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság  

tagjai: 

  Lukács Józsefné   bizottság elnöke 

Cseh Katinka    bizottság tagja 

  Bagó István    bizottság tagja 

  Borbély Ella    bizottság tagja 

   

Sápi Tibor bizottság tagja bejelentéssel van távol az ülésről. 

   

Önkormányzati Bizottság tagjai: 

 

Borbély Ella  bizottság tagja   

Sebők Márta    bizottság tagja  

Bagó István  bizottság tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

  

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      Fekete Zsolt alpolgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

Kovács Gábor települési főépítész 

  

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
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Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, a Mezőgazdasági 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 5 főből 4 fővel, az Önkormányzati 

Bizottság 5 főből 3 fővel határozatképes.  

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre 

javaslata? 

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 

kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 

Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati 

Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-az alábbi napirendi 

pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

 

1./ Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 azo-  Basky András 

     nosító számú, „Élhető települések” pályázati  polgármester 

     felhívásra 

 

2./ Egyebek 

 

 

 

1./ Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető  

települések” pályázati felhívásra 

Basky András polgármester 

Tavaly  benyújtottuk a pályázatot a Vörösmarty utcára is.  Akkor nyem nyert, most ismét 

be lehet nyújtani. A költségvetést nem tudtuk vele megvárni. Ennek a pályázatnak van 

35 %-os önereje. 

Dodonka Csaba pályázati referens 

13.123.000.- Ft volt a tervezés költsége. Minimum 13 millió forint, de 15-20 millió 

forint között lesz az önerő. A Dózsa György utca és Kossuth Lajos utca közötti részt 

érinti. 

Sebők Márta PEB  

Adjuk be a pályázatot. Felkértem Horváth Sándor urat, hogy legyen kivetítőnk, amin 

meg tudjuk nézni a fejlesztéseket. Köszönöm, hogy ezt megtette, s el kellene mondani, 

hogy hogyan alakulna. Polgármester úrnak átadnám a szót. 

Basky András polgármester 

„Élhető települések” pályázat előkészítésének többször nekifutottunk. A megye 

kikalkulálta, hogy hogyan tudja felosztani a pályázható összeget. 
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Kérdés, hogy ebbe az élhető kategóriába miket tartunk fontosnak. 845 millió forint a 

bruttó forrás. A pályázat előkészítő költségek is a 845 millió forintban vannak benne. 

Az előkészítés során, amiket prioritásként vettünk, be is terveztük. Ami még fontos, 

hogy ezt a pályázatot meg kell próbálnunk, mert ha 2022. január 14-én benyújtjuk, akkor 

egy gyors elbírálásban veszünk részt. A koncepciót kell benyújtani, és azt kell 

jóváhagyni, majd azt követően jelenik meg a tervezés.  Az előkészítés során a 

pályázatnál a benyújtandó anyagról beszélünk. Amiket indikátorokat vállalunk, annak 

teljesülni kell, mert ha ez nem teljesül, akkor vissza kell fizetni. Amit a pályázat nekünk 

előír, azt tartani kell. 20 % használható fel kerékpárút fejlesztésre. Ennek megfelelően 

készítettük elő a pályázatot, csütörtökön be kell nyújtani, mert ha nem, akkor egy 

hónapot vesztünk és nem biztos, hogy sikerül elindítani a pályázat megvalósítását. 

Sebők Márta PEB elnök 

A tervezést be kell nyújtani, a tervek elkészülnek, mi van a pénzzel? 

Basky András polgármester 

A támogatási pénzt megelőlegezi az állam. 

Péli Szilveszter PEB tag 

Nem látom benne a Sipos Mihály utcának a folytatását. 

Basky András polgármester 

Azt nem is lehet látni, mert ez költségvetés témaköre lenne. 

Kovács Gábor települési főépítész 

A főbb beavatkozási területek át lettek tekintve. 

Kodály Zoltán utca tekintetében az anyagban vannak utalások, hogy milyen 

beavatkozásokra kellene fókuszálni. 

Kerékpárút felújítás. Lakott területen burkolt felújítás és egyéb beavatkozások. 

Radnóti téri nagy játszótér és a Béketéri játszótér fejlesztése is benne van. 

Szem előtt tartottuk, hogy a „Zöld Város” projekt első üteme során elmaradt dolgok 

kerüljenek bele (központi parkban sétányok burkolása). 

 

Belusz László ÖB elnök, PEB tag visszaérkezett 13.40 órakor, a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság a továbbiakban 5 fővel, az Önkormányzati bizottság a továbbiakban 4 fővel 

határozatképes. 

 

Kovács Gábor települési főépítész 

A Tarnay utcától a Bajza, Kazinczy utcáig egy érzékelhető beavatkozási mértékben 

tudjuk kezelni a főút melletti területeket és a főút mellett lévő belső útszakaszokat. 

A Szabadság tér melletti burkolatoknak a megoldása általában parkoló létrehozását 

eredményezhet. 

A közlekedési problémáknak a fő forrása, hogy a Dózsa György út egyik feléről a másik 

felére nehezen lehet átkelni a Széchenyi utcánál, így ott lámpás csomópontot kellene 

beépíteni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Nagyon jó, hogy ott lámpa lesz, de nem lesz nagyon sűrű a lámpa a főúton? 
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Kovács Gábor települési főépítész 

A többi közlekedési lámpa összehangolásával kell ezt megoldani. 

Ahol meglévő zöld terület van, ott meghagyjuk. 

A volt Suri iskola és az OTP előtti területen zöld beavatkozás szükséges. 

Az anyag úgy van összeállítva, hogy a pályázatba beillesztendő elemek – ilyen Attila 

utca párhuzamos oldala, Mizsei utcánál a parkolási viszonyok javítása, - hogy azon a 

területen nagyobb funkció történik, mint aminek kellene, hogy legyen. 

A Mizsei és a Kazinczy utca között zöldesítés lenne. Kérdés, hogy kell-e a kerékpárút. 

Ezzel bővítjük a kerékpáros és gyalogos forgalmat. Bővül a közlekedési sáv, de nem 

készül még plusz 2 m burkolás a járda felületén túl. 

Vörösmarty és Bajza utca között a sövényeknek a kirajzolása lenne. 

A költségtakarékosság érdekében nagyobb területen általános rendezést próbáltunk 

végrehajtani. 

Buszváró pavilonok, rendőrség, ipartestület előtti rész burkolata kritikus. 

Ignics doktor féle ház előtt parkos volt a terület, a parkos rész megtartása szükséges. A 

járdát ott kivezetném. 

Szent Lajos utca. A „Zöld Város” projekt egy üteme véget ért. Ott az első szakaszoknak 

a rendezése, burkolat korrekció, zöldfelület javítás szükséges. 

Deák Ferenc utcától a Tarnay utcáig lévő területen kevés a burkolattal ellátott rész. A 

vízelvezetés problémás. Zöldfelület kezeléssel és kisebb burkolatjavítással lehet javítani 

a helyzeten. 

A Wesselényi, Árpád, Lehel utca között van a legtöbb üzlet. A legtöbb vízelvezetési 

probléma is itt van. Ahol nem meglévő burkolásokat érintünk, azok lesznek a leg- 

költségigényesebb részek. 

Az Árpád utcától a Lehet utcáig zöld felület, parkrendezés, vízelvezetés, javítás 

szükséges. 

Cél a vízelvezetés, a zöld felület javítás, a parkolás megoldása, de többlet parkoló 

létesítésére nem törekszünk. 

 

Horváth Sándor pályázati referens 

A színházterem felújításának folytatása. A színházterem felújítása a nagy projekten 

belül egy kis projekt keretében fog működni. A Kodály utca is külön projektként fog 

működni. 

A kerékpárút fejlesztése is önállóan fog tudni működni. Egy nagy projektet szervezünk, 

de ezen belül fognak működni a kis projektek. 

 

Basky András polgármester 

Szétszedjük a projektet, és amikor valami kész, akkor ki tudjuk írni a pályázatot és el 

tud indulni a megvalósítás. Egy projektben minden résznél ki lehet írni a közbeszerzést. 

 

Belusz László ÖB elnök 

Az, hogy a projektet szétszedjük, nem bonyolítja meg a pályázatot? 
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Basky András polgármester 

Minden projekt külön-külön van ott és annyit költünk rá, amennyi szükséges. A 

pályázatba nem lesz benne, hogy mennyit számolhatunk bizonyos projektekre. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Azért szedtük külön projektekre, hogy ha el kell hagyni valamit, akkor világosan lehet 

látni. 

Belusz László ÖB elnök 

Hány közbeszerzés lesz ebből? 

Kovács Gábor települési főépítész 

Négy. 

Sebők Márta PEB elnök 

A főútvonalon a párhuzamos parkolást meghagyjuk, vagy még alakítunk ki valami 

mást? 

Kovács Gábor települési főépítész 

A pályázatban sokkal kevesebb parkolóépítést fogunk beletenni, mint amiről 

beszéltünk. Ez sok esetben területrendezéseket fog érinteni. 

Sebők Márta PEB elnök 

A katolikus templom melletti parkolót is meg kellene oldani. Az iskola előtti részen is 

kellene parkoló. 

Basky András polgármester 

A Lehel utcában, Árpád utcában amennyi vizet el lehet vezetni, azt el kell vezetni. Ebbe 

a projektbe a Szent István utcát is bele kellene tenni. Lesznek olyan elemek, amik nem 

fognak beleférni a költségvetésbe. 

Horváth Sándor pályázati referens 

Amit beadunk a pályázatban, ott kötelező valamilyen beavatkozást tenni. Később lehet 

még hozzátenni, de kivenni már nem tudunk abból, ami benne van a pályázatban. 

Basky András polgármester 

Akkor a Szent István utca csapadék elvezetését is tartsuk szem előtt, vagy saját 

forrásból, vagy pályázatból meg kellene valósítani, de ide nem tesszük be. 

Sebők Márta PEB elnök 

Az előterjesztés tartalmazza a Radnóti téren és a Béke téren új játszó elemek 

elhelyezését. A központi park játszóterébe nem kellenek új elemek? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Ott füvesítünk. A „Zöld város” projektben, amit megépítettünk, azt nem lehet tönkre- 

tenni, mert akkor a támogatási összeget is vissza kell fizetni. 

A Szabadság téren lévő játszótér elemének felújítását is beletehetjük, viszont azt kell 

megfontolni, hogy az Iskola-tó parton is vannak játszótéri elemek, a hajós játék. 

Sebők Márta PEB elnök 

Nekem az a problémám, hogy a központi park játszótéri elemei le lesznek 

amortizálódva. 

Horváth Sándor pályázati referens 

Véleményem szerint azok nincsenek. 
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Sebők Márta PEB elnök 

Mennyi pénzt igényel a Béke téri és a Radnóti téri játszó elemeknek a megvalósítási 

értéke? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Kb. 10 millió forintot. 

Basky András polgármester 

Mindkét játszótérre költünk pénzt. 

Sebők Márta PEB elnök 

Mennyi pénz jött össze a játszótéri elemekre? 

Basky András polgármester 

300.000. –Ft. 

Sebők Márta PEB elnök 

Extrém sport. A futó pályának mennyi költsége van? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Ez majd tervezési kérdés lesz, hogy milyet szeretnénk. Lesz egy tervezőnk, akinek 

elmondjuk, hogy milyen igényünk van és a tervező el fogja helyezni, hogy hova legyen. 

Rekortán burkolat kellene. 

Sebők Márta PEB elnök 

Milyen lehetőségek vannak extrém sport kialakítására? 

Basky András polgármester 

Az Iskola-tó part, és a Radnóti tér. 

Sebők Márta PEB elnök 

Az Iskola-tó part nem megfelelő arra, hanem a Radnóti tér közelében kellene. 

Basky András polgármester 

Koncepció szintjén megjelenik a játszóterek fejlesztése, futó pálya és a kerékpárosoknak  

kerékpárút tervezése. 

Sebők Márta PEB elnök 

A GSM doki és a Hírlap árusító pavilon kapcsán történt valamilyen előrelépés? 

Basky András polgármester 

Tavaly beszéltem Borbély Károllyal, hogy az épület nem illik bele a városi összképbe. 

Azt nem mondta, hogy elbontja, abban partner, hogy felújítja. 

Kovács Gábor települési főépítész 

A Lap Zrt-t megkerestem, hogy költségtakarékosabb lenne, ha nem kellene fizetni 

közterületi díjat a volt újságos pavilonra, de nem léptek rá semmit. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja 

az előterjesztés I. határozat-tervezét, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön 100 %-os 

támogatásra 845.000.000.- Ft értékben, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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3/2022. (I. 11.) PEB hat. 

Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, 

„Élhető települések” pályázati felhívásra 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

  tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a pályázat 

  benyújtásra kerüljön 100 %-os támogatásra 845.000.000.- Ft érték- 

  ben. 

  Határidő: 2022. január 13. 

  Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről elfogadja 

az előterjesztés I. határozat-tervezét, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön 100 %-os 

támogatásra 845.000.000.- Ft értékben, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság  

4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

3/2022. (I. 11.) MKVB hat. 

Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, 

„Élhető települések” pályázati felhívásra 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

  zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága elfogadásra  

                      javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét  

                      azzal, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön 100 %-os támogatásra  

                      845.000.000.- Ft értékben. 

  Határidő: 2022. január 13. 

  Felelős:     MKVB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezét, 

hogy a pályázat benyújtásra kerüljön 100 %-os támogatásra 845.000.000.- Ft értékben, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

1/2022. (I. 11.) ÖB hat. 

Pályázat benyújtása a TOP „Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, 

„Élhető települések” pályázati felhívásra 
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HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 

nek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a pályázat  

           benyújtásra kerüljön 100 %-os támogatásra 845.000.000.- Ft értékben. 

  Határidő: 2022. január 13. 

  Felelős:    ÖB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

A felmerült, de a jelen pályázat keretei között megvalósításra nem javasolt 

projektötletek felsorolása a 2. mellékletben található, melyek fejlesztési célok, s majd a 

költségvetés tárgyalásakor lesz róla döntés. Ez már menetközben ismertetésre került. 

Aki egyetért az előterjesztés II. határozat-tervezetével a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

4/2022. (I. 11.) PEB hat. 

2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési 

tervek meghatározása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága részéről egyetért 

az előterjesztés II. határozat-tervezetével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 

4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

4/2022. (I. 11.) MKVB hat. 

2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési 

tervek meghatározása 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  

                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II.     

                                 határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     MKVB 
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Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről egyetért az előterjesztés II. határozat-

tervezetével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

2/2022. (I. 11.) ÖB hat. 

2022. évi pályázaton kívüli fejlesztési 

tervek meghatározása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                 testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     ÖB 

 

Egyebek 

Sebők Márta PEB elnök 

Ki mit szeretne az egyebekben mondani? 

Basky András polgármester 

Újság kérdést szeretném, ha elgondolkodnánk rajta. Éves szinten 2.800.000.- Ft-ba kerül 

a 6. szám. A frissessége nagyon ritkán adatik meg. 2-3 hét is eltelik, mire megjelenik. A 

posta nem terjeszti a tanyavilágba az újságot. Beszélni kellene róla, hogy milyen 

megoldást lehet találni. 

 

Péli Szilveszter PEB tag eltávozott 15.25 órakor, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 

továbbiakban43 fővel határozatképes. 

 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

A posta júliusban szüntette meg a szállítást a tanyavilágba, hogy a belső területeken sem 

tudjuk szétjuttatni az újságot. 

Basky András polgármester 

Az újság nem hasznosul teljes egészében, lehet, hogy nem színes változatban jelentetjük 

meg az újságot. 4800 példányt nem tudunk minden háztartáshoz eljuttatni. Ha kisebb 

számban jelentetnénk meg és bizonyos helyekre juttatjuk szét. Hogyan tudjuk 

hatékonyabbá tenni ezt az újság témát. El kell gondolkodni azon, hogy mennyire fontos 

az újság, mennyire olvassák az újságot. 

Borbély Ella MKVB tagja 

Amikor megjelennek az iskola, óvoda, bölcsőde eseményei az újságba, a nagymamák, 

idősek nagyon örülnek az újságnak, amikor az unokáik fényképét és eredményeit látják 

és olvassák az újságban. 
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Olcsóbb változatot javasolnék, de a tartalma legyen lényegre törő. 

Basky András polgármester 

Térjünk rá, hogy hogyan lenne célszerű továbbra is az újságot működtetni. Lehet, hogy 

elég lenne 2000 példány is, s elvinné bizonyos elhelyezett helyekről, akit érdekelne. 

Gondolkodjunk el arról, hogy hogyan lenne értelme az újság további megjelentetésének. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Én az igényességből nem engednék, az jó úgy színesben, ahogy van, továbbra is 

maradjon így. 

 

dr. Balogh László jegyző 

Kiosztottunk anyagot. A Kormány Hivatal a gyermekvédelmi és szociális rendeletet is 

vizsgálta. Szociális rendeletnél bizonyos esetekben környezettanulmányhoz kötött a 

segély adása. 

Amikor a rendeletet alakítottuk, mindenféle korlátokat tettünk, hogy hány alkalommal, 

milyen összegű segélyek adhatók. Először volt a szabályozás, hogy a polgármester úr 

hatáskörében volt, később úgy oldottuk fel, hogy a polgármester úr hatásköre, de ha 

valaki kéri, akkor a testület elé kell terjeszteni. 

Basky András polgármester 

Rendkívüli eseti támogatást egy évben egyszer lehet igénybe venni. 

 

dr. Balogh László jegyző 

Észlelte a Kormányhivatal, hogy a fogyatékosoknak az ellátása nem megoldott 

Lajosmizsén. 2015-ben Kecskeméten Sendula úr közbenjárásával ez megoldott volt. A 

törvényesség felszólított bennünket, hogy keresni kell a megoldást. Kerestünk arra 

illetékes szerveket, mint pld. Kecskemét, aki túlterhelt. Ismét megkeressük Sendula urat, 

a Máltai Szeretet Szolgálatot, és a RÉV Szenvedélybeteg Szolgálatot is, és a Szent Lajos 

Szociális Otthont is. Vizsgáljuk, hogy mi magunk hogyan tudjuk megoldani ezt a 

problémát. Ezt a feladatot nekünk kell megoldani. 

Basky András polgármester 

Kell egy szakember gárda, kell fűtés, világítás, épület erre a célra. A tényleges 

költségeket annak arányában finanszírozza az önkormányzat, ahány ember bejön. A 

szakember gárdát fenn kell tartani. 

Dr. Balogh László jegyző 

Március 1-ig be kell számolni arról, hogy mit tudtunk lépni. A Máltai Szeretet Szolgálat 

a hajléktalanokat látja el, a RÉV a szenvedélybetegeket. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

-Az Iskola-tó partján lévő játszótéri hajó elemnek örülünk, hogy van, viszont nagyon 

közel van a tóparthoz. Oda kellene kerítés. Veszélyes a gyermekeknek, mert túl közel 

van. 

- Kollár család közterület kisajátítása. Az, hogy ne álljon senki a kapujába, az rendben 

van, de hogy ez még le van zárva és van két üzlet, ahova az árut be kell vinni. Undorító 

és nem szép. Ronda, gusztustalan és önkényes területfoglalás. Ez undorító és megalázó 

a többi emberrel szemben. 
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Basky András polgármester 

Ott megállni Tilos! 

Belusz László ÖB elnök 

Elfogadjuk, de ez akkor is ronda. 

Bagó István ÖB tag 

Ez nem odavaló. A tulajdonos se használja parkolónak, ha más nem használhatja. 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Az új benzinkút melletti telkeken az új fű kinőtt, van egy telek, amiről semmi hír nincs. 

dr. Balogh László jegyző 

Az alatt a telek alatt van egy Bácsvíz  vezeték. Ez a telek használhatóságát korlátozza. 

Ennek a vízvezetéknek a szolgalmi joga nincs rávezetve a telekre. A bankoknak 

jelzálogjoga volt, de nem járultak hozzá a telek összevonáshoz. 

Basky András polgármester 

Az, hogy ott vízvezeték van, számunkra nemrégen derült ki. Amikor eljutunk arra a 

szintre, hogy a szolgalmi jogot bejegyeztetjük, utána intézzük az árverést. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

A HÉSZ szerint a kerítés nem lehet zárt. Tudok olyan kerítést, ami sokkal magasabb, 

mint ami lehetne, s ez új építésű házaknál van. 

 

Borbély Ella MKVB tag 

Oda kell figyelni arra, hogy a könyvtár bezárult, akkor, amikor téli szünet van. Amikor 

elindul az iskolai szünet, ne legyen zárva a könyvtár, mert a gyermekek akkor tudják 

esetleg kihozni a kötelező olvasmányt is, vagy bármilyen más könyvre szükségük lehet. 

dr. Balogh László jegyző 

A könyvtár a két ünnep között három napra kinyitott. 

Basky András polgármester 

Ezzel egyetértek, de azt a problémát is kellett kezelni, hogy a szabadságot nem tudták 

kivenni a könyvtári dolgozók. 

 

Borbély Ella MKVB tag 

Egy másik problémát is felvetnék. Törvényi kötelességünk, hogy felmérjük, hogy kik a 

hátrányos helyzetűek, akiknek szüksége van a főtt ételre az iskolai szünet ideje alatt is. 

6 család ment el a közel 60 család közül a szünet alatt az ebédért, amit megfőztek, 

megvásárolták hozzá az alapanyagot, s utána pedig kidobásra került az étel, mert nem 

tudtak vele mit kezdeni. Nem lehetne valamit tenni annak érdekében, hogy ez a jövőben 

ne így történjen? 

dr. Balogh László jegyző 

Azt a családok kérik, azt nem lehet szankcionálni. 

Basky András polgármester 

Arra történtek intézkedések, hogy a családok menjenek el az általuk igényelt ételekért. 
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Fekete Zsolt alpolgármester 

A Vadász dűlőnél szedik ki a fát, szélesítik az utat. Arról tud az Önkormányzat? 

Basky András polgármester 

Orlov Ferenccel beszéltünk, hogy a problémás utakat meg kellene csinálni. A testületi 

ülésen arról döntünk, hogy hogyan tovább. Szeretném tudni, hogy melyik lesz az az út. 

Testületi döntés nélkül nem lehet egyik utat sem rendezni. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Egy dűlőt kellene felújítani, a többit be kellene javítani. 

 

Bagó István ÖB tagja 

A két közterületfelügyelőnek szüksége lenne autóra, hogy a tanyavilágba is ki tudnának 

menni. Nem látványos a tevékenységük, ezzel nem arra gondolok, hogy nem dolgoznak, 

csak nem tudjuk, hogy milyen feladatot végeznek konkrétan. 

Basky András polgármester 

Azt nem tudjuk biztosítani, hogy állandóan szolgálati gépkocsival tudjanak járni, mert 

ahhoz autót kellene vásárolni, s ez döntés és pénz kérdése. Pénteken délután tudnak 

szolgálati autóval közlekedni. 

dr. Balogh László jegyző 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Opel személygépkocsit délutánonként is, amikor 

már arra nincs egyéb esetben szükség, használhatják. Saját autó vásárlásához anyagi 

lehetőségek kellenek. Szeretnénk még egy új főállású közterület felügyelő kollégát. Azt 

terveztük a polgármester úrral, hogy beszámoltatjuk őket az elvégzett feladatokról. 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 

részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 15.30 órakor. 

 

K.mf.t 

 

 

 

   Sebők Márta  Lukács Józsefné  Belusz László 

   PEB elnök             MKVB elnök                     ÖB elnök 

 

 

 

 

   Belusz László              Borbély Ella  Sebők Márta 

             PEB tagja               MKVB tagja  ÖB tagja 

             jkv. aláírója               jkv. aláírója          jkv. aláírója 
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