
Lajosmizse Város   

Önkormányzata 

LMKOH/214-3/2018. 

 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 

2018. január 18. 

 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (...) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3/2018. (I.18.) ÖH.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

 
4/2018. (I.18.) ÖH.  LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 

módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  

5/2018. (I.18.) ÖH.  LMKOH/79/7/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 
módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  

6/2018. (I.18.) ÖH.  A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről   

7/2018. (I.18.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

8/2018. (I.18.) ÖH.   Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2018. január 18-án, 14.08 órakor a Lajosmizse, Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebők Márta Keresztes Ferenc, Borbély 
Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
       
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető  
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Guti Istvánné intézményvezető 
    Nagy István informatikus 
    Popovics Zsuzsanna Petőfi Népe újságíró 
    Kasnyikné Földházi Tünde környvéd referens 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen 
van. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Javaslom 6. napirendi pontként „Állásfoglalás 
a Soros tervvel kapcsolatban” felvételét. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti 
igénybejelentés véleményezése 
 

Basky András  
polgármester 

2. 
 

 A Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések 
módosítása   

 

Basky András  
polgármester 
 

3. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről   

Basky András  
polgármester 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Basky András  
polgármester 
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5. Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban 

 
Basky András  
polgármester 
 

6. Interpelláció  
 
 

1. napirendi pont:  
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lajosmizsén a folyékony hulladékszállítást 10 éve a Faragó és 
Környezetvédelmi Kft. látja és ez a szerződés lejárt. Új felhívások kerültek kiírásra, de az 1. 
és 2. felhívásra sem jelentkezett senki. Katasztrófavédelemi hatóság felkérve kijelölt egy 
szolgáltatót a feladat elvégzésére 2018. január 1-től. A Katasztrófavédelem a Faragó és 
Környezetvédelmi Kft. jelölte ki a szolgáltatás elvégzésére. Lehetősége volt új árajánlat 
benyújtására, melyet most kell véleményezni. A szolgáltató a megadott áron tudja elvégezni a 
feladatot. A lakosság számára a különbözetet nem kell megfizetni, mert az államtól fogja a 
szolgáltató megigényelni. 2017. évi árak alapján lehet a szolgáltatást igénybe venni. Az 
előterjesztés anyagai ma délelőtt érkeztek meg, így kiosztós anyagként kerül megtárgyalásra. 
5 napon belül az anyagot továbbítani kell. A rendeletet is módosítani kell. A Faragó és 
Környezetvédelmi Kft. más jogcímen látja el a feladatot, a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató lesz. A feladatot 1 éven 
keresztül ellátja Lajosmizsén, illetve addig még új eljárás során nem jelentkezik egy új 
szolgáltató. Az ártalmatlanításra kijelölt, kötelezően igénybe veendő hely a Lajosmizsei 
Szennyvíztisztító Telep. A Táborfalvai telephelyre már nem szállítják el a szennyvizet. Mai 
napon megérkezett a Katasztrófavédelem Hatósági Osztályától a rendelet- tervezet 
véleményezése és nem emelt kifogást ezzel kapcsolatosan. Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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3/2018. (I.18.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja a kijelölt 
közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét megküldje a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére és az egyéb szükséges 
intézkedéseket megtegye.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. január 18. 

 

Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet az eredeti melléklettel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2018. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.w) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével – a 
következőket rendeli el: 

1. §  

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a 
feladat ellátását 2018. január 1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés 
megkötéséig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

2. §  
 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) 
pontja.  

3. §  
(1) Ez a rendelet 2018. január 19. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 Basky András dr. Balogh László 

  polgármester            jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. ………….. 

  dr. Balogh László  

            jegyző 
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2. napirendi pont:  
A Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések módosítása   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Római Katolikus Főplébániával szerződése van az 
Önkormányzattal, mely a nappali ellátásra vonatkozik. A pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátása kötelező feladata az Önkormányzatnak. A szerződést Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálaton keresztül látja el és 500.000.- Ft-ot fizet az 
Önkormányzat. A szerződést ki kell egészíteni a Lajosmizsén ellátottak számával. 

„ Az ellátottak száma: 

 - 3 fő (éves feladatmutató) addiktológiai kliens ellátása nappali ellátása;  

- 2 fő (éves feladatmutató) pszichiátriai beteg kliens nappali ellátása” 

A közösségi ellátásnál szintén szerződésmódosítást javasolt a Kormányhivatal. A 
szerződésében nem szerepel a közösségi ellátások biztosítására kijelölt „nyitva álló 
helyiségről” szóló szövegrész. Az alábbi szövegrész kerül beépítésre.  

„ Lajosmizse Város Önkormányzata a közösségi ellátások biztosítására a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére térítésmentesen nyitva álló helyiséget bocsát 
rendelkezésre Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatt.”  

A 7-8. oldalon lévő szerződésekben a Római Katolikus Főplébánia képviseletét dr. Finta 
József látja el és e szerint módosul a feladat ellátási szerződés. Tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, 
észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
4/2018. (I.18.) ÖH. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus 
Főplébániával köt kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria 
betegek nappali ellátására azzal, hogy a Római Katolikus Főplébánia képviselője Dr. Jeney 
Gábor Mihály plébános helyett Dr. Finta József plébános. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
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Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
az II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
5/2018. (I.18.) ÖH. 
LMKOH/79/7/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus 
Főplébániával köt a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására azzal, hogy a Római Katolikus Főplébánia 
képviselője Dr. Jeney Gábor Mihály plébános helyett Dr. Finta József plébános. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
3. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 

 

3. napirendi pont:  
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Hosszú távú kapcsolatban állunk a Római Katolikus 
Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálatával. Kötelező 
feladat a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek nappali ellátása. Hosszú évek óta a Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat látja el és emellett még a pszichiátriai betegek-, 
szenvedélybetegek közösségi ellátását valamint, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
ellátásának feladatát a Római Katolikus Főplébánia térítésmentesen látja el a lajosmizsei 
lakosok részére. Szakmai és pénzügyi beszámolót kell teljesítenie évente. A Bizottsági 
üléseken jelen volt Molnár Ferenc Úr, aki a beszámolót elkészítette. A beszámoló tartalmas, 
minden területre kiterjedő és különösen kiterjed azokra a feladatokra is, amelyeket 
Lajosmizsén látnak el. Nagyon fontos feladatot végeznek el. Ebben a munkában nagy 
segítségére van Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. Jó együttműködés révén ezt a feladatot 
sikerül jól ellátni. Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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6/2018. (I.18.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről   

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti - 2017. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 

 

4. napirendi pont:  
 Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben január 31-ig felül kell vizsgálni a szerződést, 
illetőleg választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül Az együttműködési 
megállapodásban jogszabály jellegű változások történnek.  

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat székhelyén ingyenesen biztosítandó 
helyiség használat havi óraszáma 16 óráról 32 órára emelkedik. 

2. Nevesíteni szükséges az együttműködési megállapodásban az adatszolgáltatási 
feladatokat. 

3. Nevesíteni szükséges az együttműködési megállapodásban a belső ellenőrzési 
feladatokat. 

Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati 
Bizottság. Tárgyalta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és elfogadásra javasolja. Van-e 
kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

7/2018. (I.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban jelzett 
módosításokkal egyetért, és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetben az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást.   
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
 

5. napirendi pont:  
Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A felvett napirendi pontot tárgyaljuk. Szita Károly, a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnöke felhívással fordult a helyi önkormányzatok felé, hogy 
foglaljanak állást a „soros irodákkal” és Soros György kampányával szemben. A határozat-
tervezet szerint nem kívánjuk a Soros tervet támogatni. Nem kívánjuk a betelepítéseket 
felsőkorlát nélküli migránsok befogadását Lajosmizsén, illetve az országban. A mi magunk 
részéről is el kell utasítani. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, amelyben elutasítjuk a felsőkorlát 
nélküli befogadást, illetve a Soros tervet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

8/2018. (I.18.) ÖH. 
Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt 
negyed században aktív civil élet alakult ki a városban, melyet az önkormányzat 
anyagilag és erkölcsileg is támogatott, és a továbbiakban is támogatni kívánja.  
Az Önkormányzat az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az 
azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát 
értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs 
ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse 
betelepítéspárti ideológiáját. 

 
Az Önkormányzat tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az 
általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező 
irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a 
hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, 
így Lajosmizsére is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok 
biztonsága. 

 
A lajosmizseiek maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők 
döntenek helyettük, ezért a közgyűlés - képviselve a Lajosmizsén élők érdekeit - 
kinyilvánítja, hogy nem kíván Lajosmizsén sem bevándorlás-szervező irodát, sem 
migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a 
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Soros György által tervezettek és a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ezen határozatról tájékoztassa a Megyei Jogú Városok 
Szövetségét.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
 

6. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Sápi Zsombornénak képviselőnek átadom a szót! 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Kiosztós anyagként elkészítettem egy rövid tájékoztatást az 
illegális szemétlerakó helyekkel kapcsolatban. Nagy probléma ez, a tanyavilágban nagyon sok 
szemétlerakó hely van, amelynek felszámolására nem találtunk megoldást. Viszont az elmúlt 
két hónap alatt két új szemétlerakó hely keletkezett Lajosmizsén közvetlenül a város szélén. A 
Ceglédi úton a város szélén lévő körforgalomból jobbra kihajtva 50 méterre található. Jól 
látható helyen több mázsa szemét van ott, amit a szél széthord a környező földekre. A 
mellékelt képeken jól látszódik. A másik szemétlerakó hely a Ceglédi úton az autópálya feletti 
felüljárón áthaladva, rögtön jobbra és a régi Ceglédi út szakaszán van. Ezek a telepek 
kezdetleges állapotban lévőek. Össze kellene fogni és ezt a két új szeméttelepeket fel lehetne 
számolni. Napjainkban keletkezik a szemét és megengedjük a szemét lerakását. Egyelőre még 
nem akadályoztuk ezt meg. A legtöbb érkező embert Lajosmizsén ez a kép fogadja. Pár mázsa 
szemétről van szó és meg lehetne szüntetni. Tudomásom szerint Földházi Zoltán az 
embereivel az egyik telep összeszedésre került, de továbbiakban is a szemét lerakása 
megtörténik. Táblákat is ki lehetne helyezni és olyan telefonszámmal feltüntetni akár 
újságban, táblán minden lakos számára eljuttatni. Sajnos nem néztem utána, így nem tudom, 
hogy van-e olyan rendeletünk illetve hozhatunk-e olyan rendeletet, amellyel bírságolhatjuk a 
szemetelő embereket. Most keletkezik ez a szemét, több mázsáról van szó. Ezzel 
kapcsolatosan mit lehetne tenni?  

Basky András polgármester: Kialakuló szemétlerakás a kezdeti időszakban kerül 
felszámolásra, hiszen ha nagy mennyiség kerül kihelyezésre már nehezebb a felszámolása. Az 
újságban minden alkalommal hirdetjük azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek 
minden lajosmizsei lakosnak meg kell, hogy oldja a problémáját. Ezzel a lehetőséggel nagyon 
sok esetben nem élnek. Mindenkinek kötelező, de leginkább a belterületre vonatkozik 
elsősorban, hogy szemétszállítási szerződéssel kell rendelkeznie. A szemétszállítási szerződés 
mellett van a szelektív hulladékgyűjtés. Az üveggyűjtés 3 hulladékszigeten is működik. Ha 
valakinek mindez kevés, akkor házhoz menő lomtalanítást kérhet évente két alkalommal. Már 
beindult a zöld hulladékgyűjtés is. A honlapunkon megtalálható a hulladékszállító felhívása, 
amely szerint most és jövő hét szombaton a karácsonyfákat is elszállítják. A lajosmizsei 
lakosságnak nem azt a megoldást kell választani, hogy az összegyűjtött szemetet leborítja 
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valahova. Nagyon fontos a környezettudatos magatartás kialakítása, ebben az 
intézményhálózatunk jelentős lépéseket tett. Május 10-én lesz a környezetvédelmi nap és 
Kasnyikné Földházi Tünde elkezdte a szervezési teendőket. Ahol keletkezett az új 
szemétlerakó hely magunk felszámoljuk. Évek óta csatlakozunk a TeSzedd! akcióhoz, 
ilyenkor jó néhány telep felszámolásra kerül és sajnos újra képződik a szemét. Mindenkit arra 
ösztönzünk, hogy akinek nincs kukája annak legyen. Jegyző Úrnak átadom a szót! 

dr. Balogh László jegyző: Hulladékgazdálkodási bírságot lehet kiszabni vagy szabálysértési 
feljelentést lehet tenni. A bizonyítás a legnehezebb. Az elmúlt napokban is érkezett egy 
bejelentés, ahol rendszeresen helyeznek el szemetet, ezt a szomszédok is jelezték. Kérem a 
lakosságtól és Képviselőktől, hogy ha vannak tanuk, fényképek azokkal segítsék a 
munkánkat, ebben az esetben tudunk lépni az ügy érdekében. Nemsokára két közterület 
felügyelő lesz. Ha a lakosság és a Képviselők nem segítenek, ebben az esetben nem tudunk 
eredményesek lenni. A szemétben lévő személyes iratok önmagában kevesek a kétséget 
kizáró bizonyításhoz. A másik esetben is azt kértem a szomszédoktól, hogy az Önkormányzat 
saját költségén többször rendet rakott a területen. A terület tulajdonosa Kecskeméten lakik. 
Nehezen megakadályozható, hogy ne szemeteljenek a területén. A szomszédok sokszor 
tudják, hogy kik helyezik el a szemetet. Ha bejelentik és felírják a rendszámot vagy fotót 
készítenek róla, akkor jó esély van a hulladék birtokosának a megtalálására. A bírságot 
kiszabják és a hulladékot legális helyre elhelyeztessük vele. Csak így tudunk eredményesek 
lenni.  

Basky András polgármester: Nem kell illegálisan elhelyezni a szemetet, minden lehetőség 
meg van arra, hogy jogszerűen elszállítassa a hulladékszállító közszolgáltatóval. Sebők 
Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Csatlakozva az előző gondolathoz. Azt gondolom, hogy jobb 
megoldás lenne az, ha kamerákat helyeznénk ki. A város több pontján vannak illegális 
szemétlerakók. A kamerafelvételeket kielemzi az-az ember akinek büntető jogköre van és a 
büntetést kiszabja és a büntetést behajtjuk, akkor még hatékonyabb lehet megakadályozni az 
illegális szemétlerakók keletkezését  

Basky András polgármester: Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ehhez kapcsolódóan rettentően felháborít az illegális 
szemétlerakó hely. Egyáltalán, hogy meri megtenni? Bizonyos városokban működik egy 
olyan rendszer, aki áruházban lopott vagy a városban olyan szabálysértést követett el 
nyilvánosságra hozzák. Vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét Jegyző Úr, hogy akinek jogerős 
határozattal megbírságoltak illegális hulladék lerakásért lehessen nyilvánosságra hozni, hagy 
szégyenüljön meg. Ez egy akkora emberi szégyen, ez nem Európába való magatartás.  

Basky András polgármester: Ez ügyben tudunk lépni. Köszönöm a jelzést. Ezt a 
problémakört, csak akkor fogjuk tudni kezelni, hogy ha mindannyian mellé állunk és 
fontosnak tarjuk. Ha ilyet látunk akkor jelezzük az illetékes hatóság részére. Borbély Ellának 
átadom a szót. 
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Borbély Ella képviselő: Bartók Béla út vége jobb oldalán működik egy üzem. Régen galván 
üzemnek hívták, most nem tudom pontosan a nevét. Bevásárló kocsikat készítenek, és azokat 
galvanizálják. Ennek a szennyvize a mellette lévő kanálisba folyt a 80-as években. Most hova 
folyik nem tudom. Lakosokkal találkoztam a múlthét folyamán. Nincs olyan ház ahol egy 
vagy két rákos megbetegedés ne alakult volna ki, illetve rákos megbetegedés okozta halál. Ezt 
lehet a Vasút utcától is lehet nézni. A környéken élőknél is sokkal nagyobb számban fordul 
elő rákos megbetegedés. Azt szeretném kérni és tudom, hogy Polgármester Úrnál is járt már 
lakos a földminta vétel ügyében. Meg kell vizsgáltatni. Az a terület erősen szennyezett. A 80-
as években nem volt ivóvíz azon a területen fúrt kutakból ittak. Lehet, hogy az ivóvízbe 
beszivárgott a szennyeződés.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a jelzést. Megnézzük, hogy mit tudunk 
tenni ez ügyben és a szükséges intézkedéseket megtesszük. 90-92-es évek környékén az 
ivóvíz kivezetésre került. A csatornázásnál tapasztalható volt a lakosság nagy része nem 
kötött rá. Mindenkit bíztatok azon a vidéken, hogy a vezetések vizet köttesse be és azt 
használja főzésre, fürdésre. Az biztonságos víz. Körbejárjuk és a szükséges lépéseket 
megtesszük. Van-e még interpelláció? Nincs. Elfogadják a választ?  

Sápi Zsomborné képviselő: Igen, elfogadom.  

Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom.  

Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom.  

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont a mai soros nyílt Képviselő-testületi 
ülést 14.38 órakor bezárom! 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

 

 


