
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/1/17/2017. 
 

Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve 
2017. augusztus 24. 

 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 
számáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
126/2017. (VIII.24.) ÖH.  A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos döntés 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Képviselő-testület 2017. augusztus 24-én, 08.45 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Péli 
Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.  
Bejelentéssel távol: Keresztes Ferenc, Fekete Zsolt és Orbán Antal képviselők (3 fő). 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Nagy István informatikus 
      Varga Mária ÖB bizottsági tag 

Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi  
referens 
 

Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő-testületi ülésünkön. Előzőleg az Önkormányzati Bizottságnak volt egy rendkívüli 
ülése, amely miatt a két napirendi pontot érdemes lenne megtárgyalni a rendkívüli ülés 
keretében. A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntés rövid határidő miatt szükséges a megtárgyalása. A másik 
előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezés, mely korábban elkészült így most kerül 
megtárgyalásra. Lezajlott a XXIV. Lajosmizsei Napok, nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptam és magam is úgy érzem, hogy nagyon jól sikerültek a rendezvények. Nagyon 
köszönöm mindenkinek a közreműködését, akik ebben részt vettek. Érkezett egy olyan 
visszajelzés mely szerint szombat este lezajlottak a rendezvények és vasárnap reggel 9.00 
órakor a rendezvény helyszíne már rendezetten nézett ki. Kiváló munkát végeztek a 
munkatársak. A rendezvény alatt folyamatosan szedték a hulladékot. Kiváló rendezvények 
voltak és a tűzijáték méltó befejezése volt. Vasárnap a Szent István napi ünnepségen 
megrendezett Mizse nádor előadásáról csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Zajlik a XX. 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás Kecskemét főterén, itt a Kecskeméti járás 
települései vesznek részt a kiállításon. Lajosmizse részéről különösen jól sikerült a program. 
A lajosmizsei stand a helyi termelők, gazdák, vállalkozások termékeiből került összeállításra. 
Oklevél is bizonyítja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagydíját 
megkapta Lajosmizse Város Önkormányzata és Bozsó János alkotását. Szüreti felvonulás és 
bál 2017.09.09-én lesz Lajosmizsén és az esti bál az Ezüst Villában kerül megrendezésre. Az 
idén 45. éves a Tanyamúzeum és ez alkalomból hagyományőrző búcsút szerveznek 
2017.08.27-én 10.00. órától 20.00 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Keresztes Ferenc, Fekete Zsolt és 
Orbán Antal képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A meghívóban 2. 
napirendi pont szerepel. Van-e valakinek esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? 
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Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja, a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…...) 
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
számú választópolgárok számáról 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Basky András  
polgármester 

2. 
 

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás létrehozásával kapcsolatos további döntés 

Basky András  
polgármester 
 
 

 
 
1. napirendi pont:  
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…...) 

önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 
választópolgárok számáról 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az 1. előterjesztésnek két része van. Egyrészt a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról és a másik 
ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát kell módosítani.  
Változás történt a helyi népszavazás kezdeményezéséhez kapcsolódó jogszabályban és ezért 
indokolta a rendelet átdolgozását. A népi kezdeményezés intézménye már megszűnt, 
népszavazással kapcsolatos kezdeményezésre van lehetőség. A jogszabályban szabályozva 
van teljes körűen és így külön rendelet kell alkotni, mely szerint megállapítjuk, hogy a 10 és 
25% között ad a törvény lehetőséget arra, hogy a választópolgárok hány százalékának 
kezdeményezésére lehet népszavazást kezdeményezni. Az Önkormányzat saját rendeletében 
szabályozhatja le. Ezzel párhuzamosan a 15/2005. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában át kell vezetni ezeket a módosításokat. 
Az alábbi változások történnek: 15. alcímében a „ , népi kezdeményezés” szövegrész hatályát 
veszti és a „helyi népszavazás” szövegrész marad. Eddig a polgármesterhez lehetett 
benyújtani a népszavazással kapcsolatos kezdeményezést. A jogszabály leszabályozta és 
kivette a polgármester hatásköréből. Ezekkel kapcsolatos döntéseket kell most meghozni a 
Képviselő-testületnek. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e 
kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, a helyi 
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népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számának 
meghatározásáról szóló rendeletet. 10 és 25% közötti választópolgár kezdeményezésére lehet 
népszavazást kezdeményezni. Javaslom a helyi népszavazást a lajosmizsei választópolgárok 
15 % -a kezdeményezhesse. 3. § (1) bekezdése hatályon kívüli helyezni a 15/2005. 
önkormányzati rendeletét. Aki ezt a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2017. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 2.1.r. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 
1. § 

 
(1) Helyi népszavazást a lajosmizsei választópolgárok 15 % -a kezdeményezhet.  

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
3. § 

 
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 15/2005. (IV.21.) önkormányzati rendelete.  

 
 

  Basky András                 Dr. Balogh László  
               polgármester                                      jegyző 
 
 
 

A kihirdetés napja: 2017. ………….. 
 
 
 

 Dr. Balogh László   
jegyző 
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Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában lévő 
változásokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2017. (…) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet ) 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„37. § 
 
(1) A Képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 
választópolgárok számát külön rendeletben szabályozza.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet IV. fejezet címében a „népszavazás és népi kezdeményezés” szövegrész 
helyébe a „helyi népszavazás” szöveg lép.  

 
3. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 
 
1. 15. alcímében a „ , népi kezdeményezés” szövegrész. 
2. 2. melléklet 17. pontja. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti.   

 
 
  Basky András          dr. Balogh László  
   polgármester                   jegyző 
 
 
A kihirdetés napja: 2017. ………………. 

  dr. Balogh László  
jegyző 
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2. napirendi pont:  
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás létrehozásával kapcsolatos további döntés  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Elmúlt két hónapja került megtárgyalásra az eredeti szerződés 
tervezet. Csatlakoztunk a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz és elfogadásra került a társulási megállapodás. Ez tervezet volt és 105 
településnek kellett elfogadnia, ehhez képest bizonyos változások történtek. 105 településből 
5 település a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozott, illetve Örkény 
ehhez a Társuláshoz kívánt csatlakozni. Ezeket a változásokat mindenképen át kell vezetni. A 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra vonatkozó szabályokban történtek változások és egyéb 
módosítások is átvezetésre kerülnek a társulási megállapodásban.  Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a társulási megállapodást 
határozat-tervezetét, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
126/2017. (VIII.24.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntés 

  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 107/2017. 
(VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. augusztus 24. 

 
Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont a mai rendkívüli nyílt Képviselő-
testületi ülést 08.56 órakor bezárom! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


