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Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. november 24-én, du: 17.00  
                órai kezdettel, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Dísztermében megtartott  
                közmeghallgatással egybekötött képviselı-testületi ülésrıl 
 
Jelen vannak:    Basky András  polgármester, Dr. Adonyi Lajos, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás  
                             Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László,  
                             Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal Péli Szilveszter (12 fı) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:       Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Dr. Gazdag Judit jogi referens 
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

     Dr. Balogh László belsı ellenır 
     Nagy Judit irodavezetı 
     Dömötör Klára irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Rostás Anita csoportvezetı 
     Szilágyi Ödön csoportvezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Dodonka Csaba tanácsos 
     Sápi Tamás gyakornok 
 
Lakosság részérıl megjelent:  kb. 15 fı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetık:  Márton Györgyné 
    Nagy Imréné 
 
 
 
Basky András polgármester: 
Köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl mind a 
12 fı jelen van.  
 
Basky András polgármester 
A meghívıt mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, én egy új napirendi pont felvételét javaslom, mely a labornak a mőkötetésével 
kapcsolatos: Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás) átadása a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat részére. 2006-ban kezdtük el, hogy a J0-ás labort adjuk át a kecskeméti 
labornak mőködtetésre. A vizsgálatokat Kecskeméten végzik el, a vérvétel itt történik. Ez 
szerzıdés útján jöhetett létre, a szerzıdést meg kell újítani. 
Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.        

1.Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi tevékenységérıl, költségvetési 
helyzetérıl és a 2011. évi elképzelésekrıl   
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Elıadó: Basky András polgármester 
 

 2. Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő        
kérdést és javaslatot tehetnek”) 

 
3.Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás) átadása a Bács-Kiskun Megyei  
   Önkormányzat  részére. 
    Elıadó: Basky András polgármester 
                
 

Basky András polgármester 
A jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Belusz László és Orbán Antal képviselıket megválasztani. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítınek Belusz László és Orbán Antal 
képviselıket megválasztotta. 
 

1. Napirendi pont:Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi tevékenységérıl, 
költségvetési helyzetérıl és a 2011. évi elképzelésekrıl   
Elıadó: Basky András polgármester 

 
 

Basky András polgármester: Elıször egy rövid tájékoztatást szeretnék adni a város költségvetésérıl, 
az elmúlt évi fejlesztésekrıl és a 2011. évi elképzelésekrıl. A 2009. évi költségvetésünk egymilliárd-
hétszázkilencvenötezer forint, 2010. évi költségvetésünk egymilliárd-hétszáztizenötezer forint. Az 
évek telnek, a költségvetésünk nem túl sokat változik. Látható, hogy mennyit fordítunk munkaadói 
járulékra, dologi kiadásra. Felhalmozásra elızı évben 128 MFt-ot költöttünk. Az összes költségvetési 
kiadások megegyeznek a bevétellel. 
 
Az idei évben két választás volt, egyik az országgyőlési választás, a másik a helyi önkormányzati 
választás. Eddig Lajosmizsén 18 fı képviselı volt, az idei évtıl pedig 12 fı van. A képviselık teljes 
létszámban jelen vannak.  
 
A választások rendben lezajlottak. Eddig öt bizottság mőködött, most 4 bizottságot hoztunk létre, 
melyek a következık: 
1./ Önkormányzatok Intézményeinek Bizottsága 
2./ Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
3./ Ügyrendi és Sport Bizottság 
4./ Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság. 
Ezen bizottságok felállásával és 12 fı képviselıvel kezdtünk meg az idei évben a ciklusunkat. 
 
A bölcsıde építése folyamatban, tetı alatt van az épület,  májusban kerül átadásra. 
 
A csatorna pályázat elsı fordulója lezárult. A második forduló lezárásához az kell, hogy a pályázatot 
befogadják, de még hiánypótlások vannak a vízi-közmő társulat megalakulásával kapcsolatos 
dokumentumokat illetıen. Jelenleg 80 %-os a csatlakozás a vízi-közmő társulathoz. A bejegyzés 
megtörtént, utolsó lehetıség arra, hogy aki még akar csatlakozni, hogy ne egy összegben kelljen 
fizetni, hanem az LTP-n keresztül 86 havi részletfizetéssel a csatorna hozzájárulást.  Sokaknak már 
megérkezett a szerzıdésük.  
A Vízi-közmő Társulat elnöke Dr. Adonyi Lajos, az Ellenırzı Bizottság elnöke Holminé Sebık 
Márta. 
A csatorna beruházáshoz az igényelhetı támogatás 1.890.593.480.- Ft, ehhez önerı: 333.634.144.- Ft. 
A Pacsirta utcában nagy nehézségek voltak,  gondot okozott, hogy tudunk-e csatornát vinni, vagy sem. 
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Elkészült a ravatalozó is, melynek bekerülési költsége 38.750.000.- Ft lett. Gondolkodtunk új temetı 
kijelölésén is, de ez hosszú távú terv. 
 
Kiépítésre került a térfigyelı rendszer.  
Mőködik folyamatosan a kispiac. 
Elkezdtünk egy közterület rendezést is, Barackvirág utcát, Radnóti teret és Prímás utcát neveztünk el. 
 
Az elmúlt évben több mint 30 pályázat került benyújtásra Egyik pályázat lehetıséget adott arra, hogy 
ennek keretében a hivatal elektronikus ügyintézése is megvalósulhasson. Vannak olyan hatósági 
ügyek, amiket elektronikusan is tudnánk rendezni. Kiépült az ügyfélkapus rendszer, illetve a honlapról 
az önkormányzat testületi üléseivel kapcsolatban információkat meg lehet szerezni, hivatalos 
nyomtatványokat le lehet szedni, kitölteni és eljuttatni a hivatalhoz. 
Szervezeti felépítés: Minden intézmény kapcsolatban van minden intézménnyel. Az intézmények 
önállóan gazdálkodnak, a pénzügyi dolgok adminisztrációját az Intézmények Gazdasági Szervezete 
végzi. Foglalkozik analitikus nyilvántartással, készletek nyilvántartásával, intézmények 
költségvetésének elkészítésével, valamint beszámolókat készít, mérlegeket készít, pályázati pénzeket 
bonyolít, adózással kapcsolatos teendıket lát el, stb. A kollégium épületében van az IGSZ székhelye, 6 
fıvel dolgozik. Az intézmények költségvetése 9.929.000.- E/Ft. 
 
Az egyik legnagyobb intézményünk a Fekete István Általános Iskola. Három évvel ezelıtt 
összevonásra került a felsılajosi iskolával- amely jelenleg tagintézmény- és a kollégiummal. Az iskola 
honlapját ajánlom mindenki figyelmébe. Ott megtekinthetık azok, hogy az elmúlt tanévben milyen 
eredményeket értek el a gyermekek a különbözı versenyeken. Az iskolában különbözı szakkörök 
vannak. Az iskola területén kialakításra kerültek kis udvarok, játszótéri udvari játékok kerültek 
felszerelésre. Az iskola udvarát is szeretnék rendbe tenni, mert balesetveszélyes udvarrá vált. 
Elkezdıdött a munka, s a következı évben meg is valósul ez a rendbetétel. Elképzelés volt, hogy 
szülıi segítséggel, összefogással próbálja az iskola vezetése elvégezni a munkák zömét, illetve 
bármilyen segítséget szívesen vesznek. 
Nyert az iskola informatikai pályázata, melybıl informatikai eszközök beszerzése lehetséges. Az 
elnyert összeg 32 MFt. 
Az iskola felújításos pályázattal 4 MFt-ot, a tehetséggondozásra fordítható pályázattal 15 M/Ft-ot 
nyert az iskola. 
Az általános iskolában a továbbtanulási tájékoztatón 15 középiskola képviseltette magát. Ezen a 
fórumon gyermekek, szülık, pedagógusok vettek részt. 
A kollégium lapos tetı javítása 5 MFt-ba került. Megújult a kollégium eleje is. Sikerült megvásárolni 
azokat az eszközöket, amik az étkezést segítik. 
 
EGYSZI: A volt szülıotthon épületében voltak a szociális ágazatnak különbözı területei. Néhány már 
átköltözött az intézménybe. Az idısek napközi otthonát is sikerült áthozni az intézménybe, 12 MFt-ot 
költöttünk a felújításra. Az épületben belsı átrendezıdés történt. Április 1-tıl a volt szülıotthon 
visszaadásra került az önkormányzathoz, gondoskodni kell a hasznosításáról. Ahogy elkészült az 
idısek otthona, az elıtte lévı parknak a rendezése is szóba került. Összefogással sikerült kialakítani 
olyan parkot, ami az idısek jólétét szolgálja, hogy az idısek jó helyen töltsék el az idejüket. 
2.134.000.- Ft-ba került az épület kialakítása. 330 E/Ft-ot pályázati pénzbıl nyert az intézmény ehhez 
a felújításhoz. Az átadási ünnepet óvodások tették még szebbé. Az intézmény gyermekétkeztetésére 
minden évben pályáztat az önkormányzattal közösen. Ez 4 MFt-os pályázat volt. Alkotó tábor volt 
még az intézményben, ahol különbözı programokon vettek részt a gyermekek. 749 személy kapott 
élelmiszer segélyt, 250 család volt ez. 
Új szakorvosok is megjelentek az egészségházban, pld. dr. Bozóki István belgyógyász, dr. Jávai Péter 
urológus stb., akik szakrendeléseket tartanak. 
Sok olyan információ kerül a lakosok részére, ami már közismertté vált és népszerőségnek örvend. 
Véradás is megszervezésre került, 112 fı adott vért. 
Fásítás: Az elmúlt idıszakban nagyon megnıttek a nyárfák és sok problémát okoztak. A fának a 
gyökerei benıttek az épület alá, ezért az intézmény vezetıje úgy gondolta, hogy ezt meg kell szüntetni 
valamilyen módon. 
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Fontos tudnivaló, hogy az intézménynek is már van önálló honlapja. 
 
Mővelıdési Ház és Könyvtár: Nyitva tartása mindennapos, a mozi péntek, szombat, vasárnap 19 órától  
van. Állandó foglalkozások: İszirózsa Népdalkör, fazekas szakkör, tőzzománc szakkör, stb. Az egyik 
nagy siker, hogy az intézménynek van egy 26 MFt-os pályázata, amely a különbözı tehetséggondozó 
szakkörök megtartására ad lehetıséget. Az általános iskolában heti szakkörök, versenyek: pld. 
környezetvédelmi, versmondó, táborok: fürkész tábor, és tánctábor. Van olyan szakkör, ami a 
kollégiumban mőködik. Van olyan szakkör, ami a felsılajosi tagintézményben érhetı el. Óvodások 
részére is vannak elıadások. Bérletet ajánl színházi mősorra a Mővelıdési Ház. Gyermekeknek is van 
bérlet. Lehetıséget ajánl az intézmény arra, hogy lehet helyiséget bérelni, kiállító termeket 
biztosítanak. 
 
 
Könyvtár: Szeretettel vár mindenkit. Vannak ingyenes alapszolgáltatások, s olyanok is, amiket 
térítéssel lehet igénybe venni. 16 éves korig ingyenes a könyvtár használata. Térítéssel lehet igénybe 
venni az internetezést, nyomtatást, fénymásolást. Nagy öröm, hogy 7 MFt-os pályázata volt a 
könyvtárnak, így új gépeket tudtak beszerezni, a mozgáskorlátozottak részére is elérhetıvé vált az 
internezés. 2010-ben 60 éves a Lajosmizsei Könyvtár. Programjai: Március 15-i ünnepség, gyermek 
majális, Lajosmizsei Napok, fellépett a Jóri zenekar, október 23-i ünnepség, kiállítások. 
 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde: 
Rákóczi úti, Szent Lajos úti, felsılajosi tagintézmény és a központi óvoda tartozik ide. 346 fı a 
gyermekek létszáma a lajosmizsei óvodában és 50 fı a felsılajosi óvodában. A lajosmizsei 
intézményben 60 fı dolgozik. Nagy öröm, hogy van az óvodában logopédus is. Széles körő 
felkészültséggel rendelkeznek a lajosmizsei óvónık. Az ı munkájukat segítik a dajkák és egyéb 
konyhai dolgozók. Az óvoda pályázatai: 2,2 milliárd forintot nyert az integrált pedagógiai pályázaton, 
a bölcsıdéhez eszközöket fogunk tudni vásárolni pályázati pénzbıl. Az önkormányzat is támogatta az 
alapítványt. 
2009. évi fejlesztések: Megvalósult a főtéskorszerősítés elsı ütemben, gázóra csere, medencefestés, 
lépcsı építés, hinta beszerzése. 
Rákóczi úti óvodában vízvezeték cseréje, játékok vásárlása történt. 
Szent Lajos úti óvodában vizes blokk kialakítása, korszerősítés, festés, játékok vásárlása történt.   
Központi óvodában új mozgáskorlátozott lépcsı kialakítása valósult meg. 
A gyermekek szolgáltatásai igen széleskörőek az óvodában. (logopédia, játékos német nyelvoktatás, 
nyári táborok, angol nyelv, foci, fejlesztı foglalkozás, néptánc stb.). Logopédiára 71 kisgyermek járt. 
 
Az intézmények bemutatása után a következı évi feladatokat szeretném bemutatni. 
Nem túl könnyő évnek nézünk elébe. Az ország világgazdasága begyőrőzı hatású. A következı év 
még nem a könnyő évek közé fog tartozni. Fı feladatunk a következı évben a költségvetési egyensúly 
megtartása. Az intézményeket mőködtetni kell. Nyertes pályázatunkat be kell fejezni, bölcsıde építése 
folyamatban van. 
 
Szeméttelep rekultivációja: 162 MFt-ot nyertünk, 100 MFt-ot a szilárd hulladéklerakóhoz tettünk. 
Benyújtottuk a pályázatot a Dél-alföldi Régióhoz. Azért két pályázatot nyújtottunk be, mer külön 
vettük a folyékony és a szilárd hulladéklerakónak a rekultivációját. Mindkét pályázat nyert örömünkre. 
 
A szennyvízcsatorna fejlesztı projektben vagyunk benne, dolgozunk rajta, hogy a hiánypótlásokat be 
tudjuk csatolni. 
 
Szem elıtt kell tartani és fontos, hogy ha olyan pályázatok lesznek, amik a település fejlıdése 
szempontjából elırehaladást jelentenek, megvizsgáljuk és benyújtjuk a pályázati anyagot. A 100 %-os 
támogatottságú pályázatot különösképpen ki kell használni. 
 
Fontos feladatunk a közbiztonság javítása. Az elmúlt idıszakban megvalósult a térfigyelı rendszer 
kiépítése.  
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Köszönöm mindenkinek a megtisztelı figyelmét. Ezekrıl szerettem volna tájékoztatni mindenkit. 
 
2. napirendi pont 

Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő        
kérdést és javaslatot tehetnek”) 

 
Silek László lajosmizsei állampolgár: Az épített és természetesen környezettel kapcsolatban 
szeretnék észrevételeket tenni, melyet a közlekedés és a víz köré csoportositok. Közlekedési témák: 
Már jubileumi évfordulóját éri el a kérdés, melyet ismételten feltennék. A volt Vízgéppel szembeni 
autóbusz megálló és térsége. Idén 5. alkalommal teszem fel a kérdést, és semmi nem történik. Az 50-
es út  aszfalt burkolata egyre romlik, milyen ráhatása van az Önkormányzatnak a rendbe tételére. 
Nagyon sokunknak a panasza ennek az útnak a burkolata. Közlekedési lámpák mőködése, a templom 
és a Ceglédi út, Pest irányába  a zöld forgalmi helyzetben rövid idıtartamú mőködése. 3-4 kocsi 
egyszerre egy fázisban nem tud átmenni, ezen változtatni kellene. Mellékutakkal kapcsolatban: 
Vannak olyan  utcák pl. a Vörösmarty utca, ahol a tavaszi kátyúzásnak nyoma sincs, mert hatalmas 
kátyúk vannak. Ladánybenei út katasztrofális, maximális sebességkorlátozási táblák kellenének. A 
fıúton a Dózsa Gy. úton az utóbbi idıben elszaporodott a járdán való közlekedés. Nem a rokkant 
kocsikról beszélek, hanem a versenyszerően közlekedı kerékpárosokról. Egy alkalommal a patika 
térségében egy nagymotoros jött velünk szemben a járdán. A rendırségnek lenne ráhatása, hogy a 
járdán való közlekedést megakadályozza, hiszen a másik oldalon van jó minıségő kerékpárút. A Szent 
Lajos utca elég forgalmas, fıleg a csütörtöki nap, amikor mind a két oldalon parkolnak a jármővek és 
a közöttük történı közlekedés nagyon veszélyes, fıleg a gyermekek számára. A városban probléma, 
hogy  egyre több nagy tehergépkocsi, pótkocsis kocsik száguldoznak keresztül a Baracsi út és a 
Ceglédi út irányába. Táblával az elkerülı út felé kellene irányítani a forgalmat. Idınként az 50-es 
fıúton  autóversenyek és motorversenyek zajlanak. Erre elektromos mérıberendezés is felhívhatná a 
figyelmet. Vizes téma: Szintén jubiláló kérdés. A Kossuth L. utca, Zrinyi u, Vendel u. csapadékvíz 
elvezetés ügye. Ahol van csatorna , de mégsem lehet megoldani, hogy a víz elfolyjon. Az átereszek 
feletti beton beszakadva, ha a karbantartásra idıt és pénzt fordítanánk akkor jobb lenne a helyzet. A 
Vízgép elıtti park, annak különösen a Pest felıli oldala katasztrofálisan néz ki. Szép, kulturált 
színfoltja volt a falunak ez elıtt. Építési tilalom lett elrendelve és közparknak lett nyilvánítva. A 
Hivataltól néhány száz méterre esı terület van, ami nem a város szíve, ez az Iskola-tó. az Iskola-tó 
hátsó kerítését illeti évek óta kidılve, a szemét ledepózva. A Bagolyvár környékén rendet kellene 
csinálni. Nagyon szépen rendbe lett hozva a temetı, de a zsidó temetı az balkáni állapotokat mutat. 
Nem szeretném, ha a zsidótemetı el lenne dózerolva, mert ez is Lajosmizse történelmét mutatja. 
Környezetszennyezés: A múlt héten a Rákóczi úton egy éjszakai betöréses rablás során egy idıs néni 
házába törtek be, akire több álarcos támadó rontott be és súlyosan bántalmazták. Van-e ezzel 
kapcsolatban polgármester úrnak ismerete, hogy a nyomozás és  a betöréses rablás hogyan zajlódott le, 
milyen fejlemények vannak az ügyben. Az ilyen cselekmények összefügghetnek a Lajosmizsén évek 
óta tapasztalható uniós vendéglátással, hogy Lajosmizsén több ezer nem magyar állampolgár 
tartózkodik, egyesek tartósan berendezkedtek az itteni életre, mert a szezonmunkák október táján már 
nem jellemzı. A néni lakóhelyéhez közel kettı olyan ingatlan van, ahol nagy létszámú idegenbıl 
származó lakosokat szállásoltak el. Itt lenne az ideje annak, hogy hatásos és végleges rendezésre 
kerüljön a dolog. 
 
Basky András polgármester: A Vízgép elıtti buszmegálló üvegezése sokadik alkalommal nem 
történt meg, én is hibás vagyok benne. 150 ezer Ft. értékő üveget kellene berakni a buszmegállókba. 
Nem jó megoldás, ha évente akkora összeget fordítunk rá, olyan buszmegállóra kell cserélni, ami nem 
ilyen üveggel van ellátva. Az elmúlt ciklusban nem jött össze a megoldása. Az aszfaltburkolat nagyon 
romlik, már jeleztük a Közútkezelınek, választ még nem kaptunk. Az elsı levél még a nyár elején 
elment, de válasz nem jött rá. A közlekedési lámpákat megnézzük, megvizsgáljuk, hogyan lehet 
átállítani. Kátyúzás: az a baja ezeknek az utcáknak, hogy nincs alapjuk. Volt egy sóderágy, melyre 
itatott módszerrel egy aszfaltot tettek rá. Nem a kátyúk gödrösödnek ki, hanem mellette keletkezik a 
kátyú. A pénzünk nem túl sok, de a tavasszal a kátyúzást elvégeztük, ezek nem a régi kátyúk, hanem 
újabbak.  Olyan laza a szerkezete az útnak, hogy  az autók tönkre teszik. A megoldás  új út építése, de 
az is pénz kérdés. A legtöbb esetben a pénz kérdése, ami meghatározó. Ladánybenei úttal kapcsolatban 



 7 

is többször jeleztünk. Legutóbb olyan levelet írtunk, melyet Ladánybene polgármestere is aláirt. A 
járdán való közlekedés megszüntetése nem a mi feladatunk. A parancsnok úr nem tud itt lenni, de ha 
ilyen jellegő kérdése van valakinek, ıket holnap reggel várja. Tavasszal megépül a volt iskola elıtt a 
parkoló, de több parkolót nem tudunk építeni, csak hat darabot. A teherautók mennek át a településen, 
a parancsnok úrnak ezt is el kell mondani. A motorversenyekkel is ugyanez a helyzet, én nem tudom 
megszüntetni. A rendırség az, aki hathatósan fel tudna lépni. Ilyenkor az ügyelet számát kellene 
felhívni. A Kossuth L. u. Vendel u. belvíz elvezetése a csatorna tisztítására árajánlatot  kértünk, amit 
l.5 millióért vállaltak volna. Ha  a jövı évi költségvetésbe be lesz tervezve, akkor meg tudjuk csinálni. 
Láttam én is,  nem túl szerencsés amikor egy-egy nagyobb esı után nem folyik le a víz. Probléma  az 
is, hogy ebbe a csatornába vezették a szennyvizüket az egyes lakók, amennyiben igaz, akkor azokkal 
kellene kitisztíttatni, akik odavezették a szennyvizet. A Vizgép parkja nem önkormányzati tulajdonú 
park, és nem közparkként szerepel, hanem magán ingatlanként. Az önkormányzat egy beépítési 
tilalmat adott rá. Az elmúlt években jelentıs változások történtek az Iskola-tó környékén, nézzük csak 
a nádvágást. Az intézmény szépen körbe van kerítéssel, de igazgató úr megnézi. A zsidótemetıt ha jól 
tudom örök életben temetıként kell kezelni. A zsidó hitközösség feladata a tisztántartása, bizonyos 
lépések idınként történnek, megnézzük mit tudunk tenni a tisztántartása érdekében. Rákóczi úti  
rablással kapcsolatban: Annyi az információ, amit a parancsnok úr elmondott, ez nem egyedi eset, de 
ez nem vigasz. Az uniós vendégmunkásokkal kapcsolatban számos kört futottunk, de mindig falba 
ütköztünk. Ezekben a dolgokban akkor tudunk elırébb lépni, ha kormányszinten, törvényhozás 
szintjén lépés történik. Akik itt vannak, azok jelentıs része munkát talál. Akik dolgoznak azokkal 
nincs gond. De ahol egy házban húszan laknak, ott már gondok jöhetnek. Ahol bejelentkezés nélkül 
vannak, az adóhatóságot kell felhívni, övé  az intézkedés joga, mivel a rendırségnek igazoltatni nincs 
joga. Maximálisan támogatnám, hogy valamilyen változás történjen. A lajosmizsei állampolgárok az 
ingatlanjaikat ne adják ki, ez megoldás lehetne. 
 
Mészáros József lajosmizsei állampolgár: Ha az Iskola-tavat önkormányzati pénzen nem lehet 
rendbe tenni, esetleg magánkézbe kellene adni. 
 
Basky András polgármester: Erre vonatkozóan volt rá kezdeményezés, de nem jelentkezett rá senki. 
A rendbetétele 40-60 milliós költség. Az iszapot fel kell szedni,  el kell szállítani. Kevés pénzbıl 
próbáljuk megoldani azokat a feladatokat, melyek nagyon sürgetık.. Jó hír, hogy adósságunk nincs. 
Az örök dilemma felvenni hitelt és megoldani problémákat és  görgetni magunk elıtt a 200-300 
milliós hitelt, vagy pedig kivárni a sorunkat. 
 
Tüzesné Fehér Aranka lajosmizsei állampolgár:  A lakosság nincs kellıen tájékoztatva a különbözı 
dolgokról, ami Lajosmizsén történik, így nem tudtunk a lomtalanításról és a mai közmeghallgatásról 
sem. A Hirlevél utólag jelenik meg, szórólap kellene. Lajosmizse város tábla kint van, de a város nem 
úgy néz ki, hogy odáig tartana. A virágtartók meg vannak csinálva, de virág nem volt benne és így 
csúnya volt a város képe. Sok omladozó ház van. A Posta-tó miatt a talajvíz minden pincében 
megjelent. 
 
Basky András polgármester:  Tájékoztatással kapcsolatban: Meg vannak azok a fórumok, melyeken 
keresztül a tájékoztatást meg tudjuk tenni. Minden házhoz szórólapot nem szoktunk eljuttatni. 
Megnézzük, hogy a tájékoztatás tekintetében mit lehet tenni. A virág csak a Penny áruházig volt 
takarékossági okokból. Körülbelül fele virág került ki, mint az elızı években. Az omladozó házakkal 
kapcsolatban az építési hatóságnak  van lehetısége, ha értesülünk ilyen házakról, akkor a tulajdonost 
felszólíthatja felújításra, vagy bontásra. Ezt jelezni kellene felénk. A Posta-tóval kapcsolatban van egy 
szivattyú, amit  akkor helyezünk ki, amikor szükségeltetik a víz elvezetése miatt. A tőzoltóság feladata 
a szivattyú kezelése, üzembe helyezése, amikor szükséges. Lajosmizsén magas a talajvíz, ennek 
eredménye, hogy a pincékben víz van. A csapadékvizet el tudjuk vezetni, de a belvíz megszüntetésére 
folyamatosan figyeljük a Posta-tó vízszintjét. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A közmeghallgatás idıpontját hirdettük a helyi kábel TV-n 
keresztül, intézményeinken keresztül, illetve a piaci hangos bemondón, a központi hirdetı táblákon, a 
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lajosmizsei honlapon és a lajosmizsei két újság lapjain keresztül. A közmeghallgatást három héttel 
ezelıtt kezdtük hirdetni. 
 
Bártfai Róbert Lajosmizsei  Újság szerkesztıje:  Már késın érkezett, ha l hónappal elıtte van, 
akkor tudtuk volna közzétenni. Nagyon rossz a benei út állapota a nagy forgalom oda zúdult, amióta 
az elkerülı úton megfizettetik a ráhajtást a kamionokkal. 
 
Basky András polgármester: Az utak azért vannak, hogy közlekedjünk rajtuk, de a Közútkezelınek 
sincs pénze, hogy mindent meg tudjanak csinálni. A november utolsó napjai mindig a 
közmeghallgatás idıpontja. 
 
Sávai László lajosmizsei állampolgár:  Lajosmizsén új utak építésére még nem lesz lehetıség, amíg 
a csatornahálózat várat magára.  Sok helyen 15-20 cm-t emelkedett az útpadka, ha nem vezetjük le a 
vizet, akkor a Vendel utcán a Kossuth L. utca  legmélyebb pontjára el fog folyni. Az árkok 
megtisztítása után oda le tud folyni, de ha a föld nem lesz elszállítva, akkor még magasabb lesz az út. 
Mindennap a város központjában a faleveleket  összetakarítják, ez jó dolog, de a férfi közhasznú 
munkásokat rá lehet venni, hogy egy csákánnyal a vizet levezessék. Mindenki használja a lajosmizsei 
buszmegállót a központban. Nézzen körül  esztétikailag  ahogyan az kinéz, az nem Lajosmizse 
városnak megfelelı színvonalú. Egy térkıburkolat lerakása széppé tenné. 
 
Basky András polgármester: Az útpadkák felhíztak, igen sokba kerül az elhordásuk, ez is pénz 
kérdése. Ez milliós nagyságrendő és ez csak egy-egy utca útpadkájának az elhordása. A Ceglédi út 
teljes hosszának az útpadka elhordása l millió Ft. Jó volna, ha  útkaparók járnának, de megoldás lenne 
ha a lakók a házuk elıtt lévı utakat rendbe tennék. Amikor az árokba nem tud belefolyni a víz egy 
ásóval megnyitom az utat, segítek rajta. Buszmegállókkal kapcsolatban igazad van,  volt pályázati 
lehetıség, de mi nem fértünk bele, mert nem ilyen jellegő volt, de ez is pénz kérdés. Jobb lenne l.8 
milliárdból gazdálkodni, mert közel 50 millióval gazdálkodunk kevesebbel, mint az elızı évben. A 
2008-as év is ilyen horderejő volt. Egy fontosságú sorrendet kell felállítani a költségvetésnél. 
 
Varga József lajosmizsei állampolgár: Szelektív hulladékgyőjtés. Meg kell nézni a Mizsei utcán mi 
van jelenleg, három összetört tv, 50 bicikli gumiköpeny. Minden héten összetakarítja az 
önkormányzat, de hova fejlıdött a technika következtében a szürkeállomány. A jegyzı asszony hány 
embert büntetett már  meg a város szemeteléséért. Megmentettük az Iskola-tó nádját. Juliusban a 
munkások azon feküdtek, mert szétverte a vihar, akkor  mit mentettünk meg. Minden városban aki 
olvas újságot, vágják ki a rossz fákat és adják oda a szegényeknek. A sportpályánál rendet csináltak, 
de ott ahol a „papok táncolnak”. A Jókai utcát kiosztották a privatizációval. Ott is van 30 fa, ami ott 
maradt, ami elöregedett. Valakinek meg kellene szervezni, lassú az ilyen irányú tevékenység. 
Jelentsék be  hol rogyadozik a ház. Kecskemét felé jobb oldalon van öt ház, a Ságvári utcában 20 ház 
akar összedılni. A katasztrofa tervet meg kellene csinálni, mert a XXI. század a katasztrofa évszázada. 
Nincs  átfogó tevékenység, miért nekem kell  jelenteni, erre vannak jól fizetett dolgozók. Az Eötvös 
utcában van egy ház, 8 betonoszlop tartja, kétsoros tüskés drót véd három meggyfát, és az alatt 
játszanak a gyerekek. És ez évtizedek óta így megy. Augusztus elején vágták le a parlagfüvet, én 
vágtam le, hogy ne jöjjön át hozzánk. Mi 13 millióból állítottunk ki egy játszóteret, ezt Kecskeméten 7 
millióból meg tudták oldani. Végre van egy becsületes ravatalozónk, van egy nagyszerő 
egészségházunk. 
 
Basky András polgármester:  Jelentıs részével egyet tudok érteni, de  jelentıs része a 
hozzászólásnak nem rajtunk múlik, hanem mindannyiónkon. A szelektív hulladékgyőjtı körüli 
állapotokat nem én teremtettem, sajnos a lajosmizsei lakosok olyan dolgokat raknak bele, ami nem 
odavaló. Ha valakinek problémát okoz egy dolog, akkor járunk el helyesen, ha bejelentkezünk az 
önkormányzatnál és elmondjuk. Nincs idınk rá, hogy az apróbb dolgokkal foglalkozzunk, hanem a 
városi szintő nagyobb dolgokat kell megoldani. De olyan problémákat, mely a kulturáltságon múlik, 
azt mindannyiónknak kell megoldani. Nem túl könnyő mindenki szája-íze szerint cselekedni. A nádat 
a vállalkozó csak többszöri felszólítás ellenében vitte el. A kivágott fák oda lettek adva, akik azt 
igényelték. A tőzoltók megoldották, mert fatüzeléső kályhát üzemeltetnek, mert az olcsóbb. Nem 
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tudom a fa miért nem került odaadásra. Katasztrofavédelmi terve van az önkormányzatnak, melyet 
megkövetelnek tılünk. A belvízvédelemmel kapcsolatban is folyamatosan kérik tılünk a jelentést. 
 
Vakulya Antal lajosmizsei állampolgár: Nem mondom el a gondolataimat, mert tudom a választ, 
nincs rá pénz. A duplán kiadott ház számokkal kapcsolatban Kovács Gáborhoz bementem, hogy mi 
várható. Hát sajnos beletelik néhány hét, amíg elrendezıdik. 
 
Basky András polgármester:  A számozás rendbetétele nem egyszerő dolog, a Radnóti M. teret ezért 
kellett létrehozni, mert rossz volt a ház-számozás. 6.600 Ft-ot ki kell fizetni a házszámozás után 
ingatlanonként. Sok ilyen problémánk van, ezért sok idıbe telik amíg ezeket rendbe tesszük. Ha a 
költségvetésben nem látom a forrásokat, akkor nem tudom megcsinálni. Mi sem tudunk 100 millióval 
többet költeni, csak amennyi van. Megnézzük hol nem szorít annyira a cipı és azokat a problémákat 
folyik el. 
Mészáros Attila  lajosmizsei állampolgár:  Amikor a városnak van problémája, a postaládába be 
tudják tenni a szórólapot. A Viziközmü Társulattal kapcsolatban minden egyes helyen be volt dobva. 
A szennyvizet nem kötötték be a csatornába a lakók, hanem homokkal van tele kb. 10 cm mélyen. 
Lajosmizse honlapja jó. Megtaláltam ezt a közmeghallgatást is, de nem találtam meg a szennyvízzel 
kapcsolatos dolgokat. Hiányolom az oktatási bizottság felállítását, mivel legalább 1000 tanuló van, két 
óvoda és Felsılajosról nem beszéltünk még. Én nem vagyok csatornaellenes. Négy ingatlanra kötöttük 
meg a Viziközmü-Társulattal a szerzıdést. Kaptam egy valamit az OTP LTP-tıl, de ha szerzıdést 
kötök, miért nem kaphatok belıle példányt. Semmit nem tudsz rajta elolvasni, mivel olyan 
vegytintával készült, mely 5 percen belül eltőnik. Nem tudom mire kötöttem szerzıdést, vagyis ez 
csak ajánlat. Meg vagyok bízva közel 100 ember képviseletével, nem tudok mondani nekik semmit.  
Meghív rendkívüli küldöttgyőlésre, mely  a hitelfelvétellel kapcsolatos, ami ez idáig még nincs, akkor 
mirıl akarunk dönteni nem tudom.  
 
Basky András polgármester: Szórólap, ezzel pont nem a város érdekét helyeztük elıtérbe, hanem a 
lakosokét. Amikor a Viziközmü-Társulat megalakul, megbíz valakit a képviseletével, akinek el kell 
járni az ügyben. Te döntesz helyette, mert a megbízás neked szól. A meghívóban amik le voltak írva, 
kiderült belıle mirıl van szó. Elfogadta a Viziközmü-Társulat a szerzıdést. A társberuházói 
szerzıdést aláírtuk, de módosítani kell a szerzıdést és ezt meg kell szavazni a Társulatnak is. Ha 
mindenki belépett volna, akkor nem kellett volna változtatni a dolgokon. A hitelfelvételhez a 
Társulatnak be kellett nyújtani a papírokat, lezárni a jelentkezést egy dátummal, hogy 
megalakulhasson a Társulat. A Társulat megnyitotta az irodáját a régi Városháza 1. sz. szobájában, 
ahol az ügyintézı intézi a dolgokat. Nem látható a szerzıdés, ezt sajnálatosnak tartom. A problémát az 
OTP LTP felé jelezni kell. 
 
Basky András polgármester 
Mővelıdési és Oktatási Bizottság nem mőködik külön, de az Önkormányzatok Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalja azokat a témaköröket, amiket eddig a MOB. 
 
Honlap: Megvan, hogy mi mindent kell tartalmaznia, s hogy milyen információk vannak. A honlapra 
igyekszünk rátenni azokat az információkat, amik a lakosságot érintik. A honlap kezelését tanulni kell, 
s gyakorolni. Akik rendszeresen látogatják a honlapot, azok megtalálják az információkat. 
 
Szórólapok: Igyekszünk a megfelelı tájékoztatást megadni, de a szórólapok nem mindig fognak 
eljutni mindenkihez. Ezek a dolgok nehezen kezelhetık, de az információkat igyekszünk megadni. Ha 
úgy gondolja a lakosság, hogy több szórólapot szeretne kapni, megpróbáljuk megoldani, de inkább 
kellı gyakorisággal kellene megjelenteni egy önkormányzati hírlevelet. Igyekeztünk elég széles 
körben eljuttatni az információt a közmeghallgatás idıpontjáról is. Ha bárkinek kérdése van, keressen 
meg. oldjuk meg, mert úgy fogunk elıre jutni. 
 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
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Szerzıdéses ajánlat, ez mit jelent? Biztosítást is kellett kötni, mert a polgárjogi szerzıdések úgy 
jönnek létre, hogy ajánlatnak hívják. Ezt az OTP-nek alá kellett írni. A napirendek felsorolása és az 
ülés idejének a megjelölése meghívóban történik. A képviselık azért lettek megválasztva, hogy 
gyakorolják a szavazati jogot, aláírási jogot és képviseleti jogot. Nagy létszámú embert mozgatni 
lehetetlen, azért van küldöttgyőlés, ami felhatalmazva gyakorolja a jogokat. 
 
Basky András polgármester: 
Dél-alföldi Ivóvíz Program mőködésképtelen, 200 település van benne. Valójában úgy van, mint 
ahogy dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr, a Vízi Közmő Társulat elnöke hozzászólásában említette, 
hogy a küldöttgyőlés feladata, hogy felhatalmazva gyakorolja az állampolgárok jogait. 
 
Kisjuhász Pál: 
Szemétszállítás: 1990-es évekig problémamentes volt a szemétszállítás, a 90-es év szeptemberében 
nem vitték el a szemetemet. 2007. október 1-ig magam gondoskodtam a szemetem elszállításáról. 
Kérdés, hogy mit visznek el, az égésterméket elviszik-e? 2007. október 1.-e elıtti idıszakra elmaradást 
jelzett felém a hulladékszállító közszolgáltató. Ha nem vettem igénybe a szemétszállítást, akkor miért 
követelik tılem a szemétszállítás díját? Azért voltam kénytelen a saját szemetemet elszállítani, mert a 
szolgáltató nem szállította el. Milyen szerzıdést kötött az önkormányzat a hulladékszállító 
közszolgáltatóval? Ha nem viszik el a szemetet, akkor legyen polgári peres út a szolgáltatóval 
szemben, ha ilyen van. 
Másik dolog, hogy magunknak kell segíteni a problémák megoldásában. Vegyük észre, hogy mienk ez 
a település. 
Harmadik dolog. Az út menti kiásott árkokat egyesek úgy gondolják, hogy ezt be lehet temetni, mert 
oda akarnak parkolni, s akkor a pincékben megjelenik a víz. Oda kell figyelni, hogy a szikkasztó 
árkokba jöjjön be a víz. 
 
Basky András polgármester: 
Szemétszállítás: Törvények szabják meg, hogy milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak és a 
lakosoknak. Azt is törvény szabja meg, hogy mi az, ami elszállítható, és mi az, ami nem. A salak nincs 
benne, ezért a kukások jogszerően járnak el, mert ık ezt nem szállíthatják el. Meg van szabva, hogy mi 
az ami háztartási szemét és mi az, ami nem. 
A szeméttelep rekultivációja függ attól, hogy oda milyen anyag ment ki, hogy veszélyes anyag, vagy 
sem. 
Egyetértek azzal a gondolattal, hogy gondolják végig, hogy saját magunkat hogyan tudjuk segíteni. 
Salakszállítás: Minden háztartásból a szemétszállítást meg kell oldani, mindenkinek kellene ezt a 
feladatot végezni. Lajosmizse Város Önkormányzata közszolgáltatón keresztül oldotta meg ezt a 
szolgáltatást. A közszolgáltatónak a szerzıdése jövı év végéig van. A szabályok minden szolgáltatóra 
egyformán vonatkoznak. 
Mindnyájunknak ırizni kell a települést és mindenki feladata, hogy jobb körülményeket tudjunk 
létesíteni a település lakosainak. Mindenkinek saját magának kell kezelni a csapadékelvezetést. 
Lajosmizsén 100 m3-es nagyságrend, ami befolyik a szennyvíztisztító telepre illegálisan. 
Mindannyiunknak úgy kellene érezni, hogy ami nem jó, azon segíteni kellene. Mindenkinek a 
problémáját nem tudom megoldani, mindenkinek segíteni kell magán úgy, hogy a saját problémáját is 
próbálja megoldani. Ha gazdaságunk nem került volna ilyen helyzetbe, sokkal könnyebb helyzetben 
lennénk. A legsürgetıbb problémákat sikerült megoldani az elmúlt négy évben. A feladatokat meg kell 
oldani, azon leszünk, hogy a legjobb megoldásokat találjuk ki megoldásként. 
 
Silek László: 
Az iskola körüli állapot. Az iskolakerítés oldala felıli rész csúnya, egész nyáron 1 m magas parlagfő 
volt. 
A vendégmunkásokkal kapcsolatban az a magyarázat, hogy UNIÓ-s állampolgárok arra mennek, 
amerre akarnak. Külföldön ezt be kell jelenteni, ha szaporodik a vendégmunkások létszáma.  
Az önkormányzatnak kellene valamilyen eszköz a kezébe, hogy lépni tudjon. Drasztikusan meg kell 
büntetni, aki a közterületen szemetel, nem a közösség elvárásainak megfelelın él, s a háza környékét 
nem tartja rendben. Ha büntetést kap valaki, akkor majd meggondolja, hogy nem csinál 
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magatartásellenes tevékenységet a jövıben. Olyan határozatot, önkormányzati rendeletet kell hozni, 
amiben büntetni lehet a lakosságot. 
 
Basky András polgármester: 
Iskola-tó iskola felıli részét tavasszal megnézzük. Nem tudok minden egyes ponton ott lenni. 
Parlagfővel kapcsolatban, ha jelzés érkezik hozzánk, a hivatal eljár az ügyben, felszólítja és büntetést 
szab ki. Maximálisan tudom támogatni azt, hogy ha valaki kiadja a lakását, akkor legyen kötelessége 
bejelenteni az önkormányzathoz és legyen köteles fizetni szemétszállítási díjat, csatornadíjat.  
Büntetni a lakosságot. Nem szívesen teszem ezt, hogy mindenkit büntessünk, ez már a végsı eset. Ha 
valaki kijavítja a problémáját, akkor nem büntetünk. Én a békés megoldásnak vagyok a híve. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
A csatornás témához annyit szeretnék elmondani még, hogy ha valaki olyan területen értékesít 
ingatlant, ami érintett a csatornabekötéssel, fontos, hogy amikor átíratják ügyvédnél az ingatlant, azt a 
szerzıdésbe rögzítsék. A hivatalos szerzıdéssel az ügyfél keresse fel Jánvári Ferencnét. A tulajdonos 
bejelentése fontos. 
 
Basky András polgármester: 
Köszönöm a kiegészítést. Köszönöm mindenkinek az aktív közremőködést, a képviselı társaim 
közremőködését. A hozzászólók problémáját igyekszünk megoldani. A pénz meghatározza 
kereteinket, de igyekszünk az igényeket kielégíteni és a megfelelı megoldásokat megkeresni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor a közemeghallgatási napirendet befejezzük és rátérünk a 3. 
napirendi pontra. 
 
 
3./ napirendi pont 
Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás) átadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
A megyei önkormányzat kötelezı feladatként gondoskodik az alapellátást meghaladó egészségügyi 
szakellátásról. 
Az elızı Képviselı-testület 205/2006. (XII. 13.) határozatával döntött a feladatellátás átadásáról. 
Ennek megfelelıen Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
között megállapodás jött létre, mely tartalmazta a felek kötelezettségeit. 
Az elıterjesztés határozat-tervezete szerint kellene elfogadni a feladatellátás átadását a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat részére. 
 
Basky András polgármester 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Fel kellene hatalmazni Basky András polgármester Urat, hogy a szerzıdést a legkedvezıbb 
feltételekkel megkösse. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı 
Elterjedt az a hír, hogy a labor megszőnik. A labor nem fog megszőnni. A háziorvosi szakorvosi 
beutalóval a betegek jöhetnek a laborba, ami nagyon kedvezı, hogy a lakosságnak Kecskemétre nem 
kell bemenni, hanem csak a vérminta utazik Kecskemétre. 2004-ben kezdeményeztem az ellátásnak 
ezt a módját, s ennek az volt az oka, hogy a J2-es labornak a finanszírozása költséges volt, s a 
költségeinket ezzel tudtuk kordában tartani, hogy csak a vérvétel történik Lajosmizsén. Voltak 
bizonyos gépek, amikkel vizsgálatot végeztünk. A J2-es labor mőködtetése olcsóbb költségeiben így, 
hogy a Kecskeméti Önkormányzat laborja elvégzi a vizsgálatokat, másnap megkapjuk a labor 
eredményeket. Az Ötv úgy rendezi, hogy a labornak a vállalása a Lajosmizsei Önkormányzat részérıl 
önként vállalt feladat. Ezt a feladatot tegyük át a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, hogy a 
költségeinket csökkenteni tudjuk. 
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Basky András polgármester 
Kiegészítésként javaslom, hogy a 2006-2010. évekre kötött megállapodásban foglalt hasonló 
feltételekkel kellene megkötni a megállapodást, s felhatalmazni a polgármestert a döntés közlésére és a 
megállapodás kedvezı feltételekkel történı megkötésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
177/2010. (XI. 24) ÖH. 
Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás)  
átadása a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat részére 

 
                                                                   Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdése értelmében az önként vállalt 
feladatai körében biztosított laboratóriumi szakellátást 2011. január 1-jei hatállyal – a 
2006-2010-es években mőködı Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt 
feltételekkel - átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a döntés közlésére és a 
megállapodás kedvezı feltételekkel történı megkötésére felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2010. november 24. 

 
 
Basky András polgármester: 
19.43 órakor az ülést berekesztem. Megköszönöm a jelenlevık részvételét. 
 
 

K.mf. 
 
                                                                                              Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                              jegyzı távollétében 
 
 
     /: Basky András :/                                                           /: Muhariné Mayer Piroska :/ 
        polgármester                                                                               aljegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
   /: Belusz László :/     /: Orbán Antal :/ 
     képviselı                                 képviselı 
   
   


