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28/2018. (III.08.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési 
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módosítása, vélemények elfogadása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2018. március 08-án, 13.06 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, Sápi Zsomborné képviselők.  
Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter képviselő (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
       
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető  
    Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
    Szilágyi Ödön irodavezető   
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Tengölics Judit intézményvezető 
    Plichta Ildikó iskolaigazgató 

 Dr. Tóth-Péli Emőke Kecskeméti Tankerület 
munkatársa 

 Baranyi Rostás Rodrigó RNŐ elnöke 
 Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezési Kft. 

munkatársa 
 Dr. Gerencsér Balázs  Babérkoszorú Temetkezési 

Kft. ügyvezetője 
Koós Kata Petőfi Népe újságíró 

    Kovács Gábor főépítész 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. Tisztelettel köszönöm március 8-a alkalmából, fogadják sok szeretettel a 
virágot nőnap alkalmából. Popovics Zsuzsanna helyébe Koós Katalin újságíró lesz a Petőfi 
Népétől. Március 15-i ünnepség a Művelődési Házban kerül megrendezésre 10.00 órai 
kezdettel az iskola szervezésében. 2016 augusztusában benyújtásra került a pályázat a nemzeti 
szabadidő egységes sportpark programra. Lajosmizse 3 sportparkra lenne jogosult. 
Folyamatosan valósítják meg a parkokat. Tegnapi nap folyamán érkezett egy értesítés, hogy 
Lajosmizse egy sportparkot megépíthet. Béke téri, Tarnay utca és Radnóti térre lett tervezve 
sportpark. 150 m2-es területű gumiburkolatú sportpark megépülhet a Radnóti téren. Az iskola 
területén 3 kézilabda pálya van, az egyiken lesz a sportcsarnok és a közbeszerzési kiírás 
megtörtént. A következő testületi ülésen április 19-én tárgyalni fogjuk e témát. 3. pálya 
műanyag borítást fog kapni, mert a Magyar Kézilabda Szövetségen keresztül sikerült 
megoldani. Pályázat került benyújtásra az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók 
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programra. Háromszor került benyújtásra és ebből egyszer nyertes pályázat volt és most újra 
benyújtottuk a pályázatot, ami 100% támogatású. A szabadság ütemezésemmel kapcsolatosan 
január elején 4 napot kivettem. Ütemezve volt 8 nap szabadság, amit nem tudtam kivenni. 
Márciusban péntek szombatból a szombati napot ki veszem és szabadságon leszek.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Péli Szilveszter 
képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 11 napirendi pont szerepel. Javaslom 
12. napirendi pont felvételét mely Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017 évi 
módosítása, vélemények elfogadásáról szól. Sorrendváltozást is javaslok a vendégek miatt. 
Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta 
el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Alsólajos, 0129/2 és 0132 helyrajzi számú utakat érintő 
területváltozások 
 

Basky András  
polgármester 

2. 
 

Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak, 
póttagjainak megválasztása 

 

dr. Balogh László 
jegyző 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala  

Basky András  
polgármester 
 

4.  I. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek 
és kiadások alakulásáról 
 II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről 
 
 

Basky András  
polgármester 
 

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
 

Basky András  
polgármester 
 

6. I. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ között a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-
átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítása  
II. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 
 

Basky András  
polgármester 
 

7. Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület együttműködési 
megállapodás iránti kérelme 

Basky András  
polgármester 
 

8. Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1 hrsz-ú ingatlanon lévő aszfaltpálya 
burkolása 
 

Basky András  
polgármester 

9. Kérelem Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről Basky András  
polgármester 

10. A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a dr. Balogh László 
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Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtása 
 

jegyző 
 

11. Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017 évi 
módosítása, vélemények elfogadása 

Basky András  
polgármester 

12. Interpelláció  
 
 

Basky András polgármester: 1. napirend lesz a 6. előterjesztés, 2. napirend lesz a 8. 
előterjesztés, 3. napirend lesz a 4. előterjesztés, 4. napirendi pont lesz az 1. előterjesztés és így 
tovább. 

1. napirendi pont:  
I. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között a 
Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-
átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítása  
II. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 
létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Nagy szeretettel köszöntöm dr. Tóth-Péli Emőkét, a 
Tankerületet és Zsámboki Anna tankerület igazgató asszonyt is képviseli. A 2017. szeptember 
1-től kezdődően a Sury iskolában nincs oktatás. Az okmányiroda itt van a hivatalban, 
kormányablakká való alakítása van folyamatban, ezért a kormánymegbízott úrral folytatott 
beszélgetések alapján kiválasztásra került az erre alkalmas épület és a Sury iskola lett 
kijelölve erre a feladatra. Bent van a pályázat, amellyel ennek az épületnek a felújítását 
jelentős részben meglehet csinálni. Elsősorban energetikai jellegű felújításról lenne szó. A 
Sury iskola vagyonkezelésbe adásának megszüntetése érdekében a két megállapodás kell 
módosítani. A Sury iskola kikerülne az átadás átvételi megállapodásból és a vagyonkezelési 
szerződésből is és átvezetésre kerülnek a mellékletein a döntéseket, amelyek érintik a Sury 
iskolát. Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalták és elfogadásra 
javasolják. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Az I. határozat - 
tervezetet az átadás átvételről szóló megállapodás 1. számú módosítása. Amennyiben nincs, 
aki elfogadja az I. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 

 

 

 



6 
 

17/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között a 
Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-
átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítása  
 

Határozat 
 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésbe adásával összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás I. sz. 
módosítását, - mely a Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti Súry Iskola 
visszaadásával kapcsolatos - aláírja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó megállapodás-módosítással 
összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.     

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8.  
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? A 
II. határozat - tervezetet a vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása. Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a II. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

18/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 
létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítását, - mely a 
Lajosmizse, Dózsa György ú 100. sz. alatti ingatlan Súry Iskola visszaadásával 
kapcsolatos - aláírja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 1. sz. 
módosítással összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.    

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8.  
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2. napirendi pont:  
Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1 hrsz-ú ingatlanon lévő aszfaltpálya burkolása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Salacz László országgyűlési képviselő megkereset néhány 
héttel ezelőtt, azzal hogy a Magyar Kézilabda Szövetségnek lehetősége van arra, hogy több 
helyen országban bitumenes pályákat vagy olyan kézi labda pályákat, melyek méretben 
megfelelnek, műanyag burkolattal lássa el. Ezt az aszfaltpályát ajánlottuk be, mert az iskola 
jól tudja hasznosítani a későbbiek során. Ezen a területen a Tankerületi Központ 
közreműködésével, iskolafejlesztési pályázattal 500 millió Ft-os pályázat valósul meg a 
kollégium folytatásában. Plichta Ildikó iskolaigazgató is megjelent az ülésen. A régi sárga 
iskola előtti park rendezése is megtörténik. Az iskola 20 milliós pályázatot nyert, amelynek 
egy része ennek a területnek a rendezésére szolgál. Szükség lenne az ott lévő gázfogadó 
állomás kikerüljön, aminek bizonyos költsége lenne. Zsámboki Anna igazgató asszonnyal 
egyeztettem és tökéletes megoldás lenne. Költség megtakarítást is jelent későbbiekben. Ez 
későbbi döntés lesz. A beruházás nettó 24 millió Ft. A területet biztosítottuk, az építkezés 
időszakára kérjük az iskolát az építkezés idején a gyerekek ezt a területet ne tudják 
megközelíteni. A megállapodással kapcsolatban voltak kérdések a Kézilabda Szövetség felé, 
amelyet nagyon rugalmasan tudtuk egyeztetni és ezen felül egyeztettünk az IGSZ-el, a 
Tankerülettel. Várhatóan április folyamán megszépül a terület. Pénzügyi Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság tárgyalták és elfogadásra javasolják. Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Sápi Zsombornénak átadom a szót! 

Sápi Zsomborné képviselő: A későbbiekben rendezni kellene az iskola kerítését, mert 
nagyon elhanyagolt állapotban van. Kinek a feladata ennek a rendbetétele az önkormányzaté 
vagy a Tankerületé? Az iskolát a Tankerület üzemelteti. Rendbe kell tenni a kerítést, mert 
ilyen állapotban nem maradhat.  

Basky András polgármester: A felvetéssel egyetértünk. A kerítést hozzá fogjuk igazítani az 
épületekhez. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

19/2018. (III.08.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1 hrsz-ú ingatlanon  
lévő aszfaltpálya burkolásához 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 

a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében a 700/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 
aszfalt kézilabda pálya rekortán burkolattal történő felújítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy az előterjesztés 3. mellékletét képező, a felújítással 
kapcsolatos megállapodást aláírja, a felújításhoz kapcsolódó valamennyi szükséges 
nyilatkozatot megtegye, továbbá arra, hogy a megállapodást annak lényegi, tartalmi 
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elemeit nem érintő módon szükség esetén pontosítsa, módosítsa a vagyonkezelőkkel 
és a Magyar Kézilabda Szövetséggel történő egyeztetéseknek megfelelően.   
 

 Határidő: 2018. március 08. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

dr. Tóth-Péli Emőke: Az előző kérdésre válaszolva meg kell nézni az eszközök megosztását, 
a leltárt, az eszköznyilvántartást. A Tankerültet maximálisan támogatta Lajosmizse Város 
Önkormányzatát. Komoly pályázatok vannak folyamatban, melynek nagy része a 
Tankerültnek van benne. Mindenki arra törekszik, hogy egy komplex egész gyönyörűen 
kialakított iskola várja a pedagógusokat, diákokat. Ha ez a probléma felmerül az 
önkormányzat részéről meg fogjuk oldani együttesen.  

Basky András polgármester: Március 13-án 61 laptop kerül átadásra az iskola részére, mely 
az oktatást fogja szolgálni.  

3. napirendi pont:  
I. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
 II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Gerencsér Balázst és Csimáné Piroskát szeretettel köszöntöm 
az ülésen. A temető üzemeltetésére szerződésünk van, amelyet 6. éve a Babérkoszorú Kft. 
végez mindenki megelégedésre. A temetőben rend van. Bevételek szempontjából, amiket az 
önkormányzatot illetik, azok megérkeznek a számlára és ezeket az összegeket visszafordításra 
kerülnek a temető fejlesztésekre. Az előző évben is történtek fejlesztések. Térköves kialakítás 
a kapubejáróban. Terveztük még a református temetői átjárónál és a központi út 
meghosszabbítása a Baross utcáig. A közbeszerzés kiírásra került 2017-ben. Közbeszerzés 
nyertest hirdettünk, de a közbeszerzés nyertese csak erre az egy útépítésre nyerte meg a 
közbeszerzést ezért nem vállalta ezt az egy munkát. Újra ki kell írni a közbeszerzést. A 
beszámoló alapján nettó 8.069.500.- forint bevétel, mely az önkormányzathoz érkezett. Az 
elhalálozások miatt szükség lesz az új urnafalra, amely a kerítés melletti 4. urnafalat 
eredményezné. Döntés esetén az év II. felében kiírásra kerül a közbeszerzés az útra és az 
urnafal felépítésre. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e 
kérdés, észrevétel a temető üzemeltetésével kapcsolatosan? Az I. határozat - tervezetet a 
Babérkoszorú Kft. tájékoztató elfogadása. Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat - 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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20/2018. (III.08.) ÖH. 
Tájékoztató a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2017. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? A II. határozat - 
tervezetet a 2018. évi fejlesztésről szól. Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat - 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

21/2018. (III.08.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. év 
második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a 4. szakasz urnafal kerítés 
megépítését kívánja megvalósítani. 
 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 
árajánlatot és a fedezet biztosítása céljából azokat terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2018. március 08. 
 

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? A III. határozat 
- tervezetet kiírásra kerül a közbeszerzés és 300.000 Ft-ot biztosítunk az általános tartalék 
terhére. Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

22/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló közbeszerzési eljárás  
díja fedezetének biztosítása  
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 
útépítésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás díjának fedezetére maximum 
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300.000 Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai” táblázat 1.5.4.1. „Általános tartalék” sora terhére. 
 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2018. március 08. 
 

4. napirendi pont:  
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület együttműködési megállapodás iránti kérelme 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Baranyi-Rostás Rodrigó is megjelent az ülésen. Az egyesület 
évek óta működik Lajosmizsén és számos olyan programot szervezett a roma közösségnek. 
Az elmúlt évben benyújtottak egy efopos pályázatot „Közös értékeink-sokszínű társadalom” 
címmel. Ezt a pályázatot támogatta a pályázat írója és az Egyesület 49.850.000 Ft támogatást 
nyertek. Az előterjesztésben láthatóak azok a programtervezetek, amelyek megvalósulnak. A 
projektet a Romano Chachipe Egyesület által létrehozott 3 főből álló csoport fogja irányítani. 
A projekt 3 év alatt folyamatosan valósul meg. A projekt megvalósításához szükséges az 
együttműködési megállapodás megkötése a Roma Önkormányzat és a Romano Chachipe 
között. A kérelemben leírták, hogy szeretnének helyiséget biztosítani a programok 
lebonyolításához. Az elmúlt napokban volt a Gyermekvédelmi Konferencia, ahol a hátrányos 
helyzet leküzdéséről szóló pályázatok ismertetetése megtörtént. Az előterjesztést az 
Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatosan? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót! 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Valóban elkezdődtek a szakmai együttműködések és 
egyeztetések a pályázat megvalósítása terén. 

Keresztes Ferenc 13.34 órakor kiment a Díszteremből. 

A Képviselő-testületi ülés 10 fővel határozatképes. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Lajosmizse és térségében több uniós pályázatot nyertek 
meghatározott szervezetek. A Magyar Máltai Szeretet szolgáltatnak is vannak, olyan 
pályázatai közös együttműködéssel valósítják meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi szervével. A szakmai egyeztetések érdekében az elmúlt időszakban többféle 
szakmai fórum került megszervezésre, ahol a közös munkánkat, feladatainkat egyeztettünk. 
Február 14-én az egyeztető fórumon az Egyesület is megjelent. Február 23-án a 
Gyermekvédelmi Konferencián is bemutatkoztak ezek a pályázatok. A munka ez követően 
kezdődik el. 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Sápi Tibornak átadom szót. 

Sápi Tibor alpolgármester: Hibára szeretném felhívni a figyelmet. A Szakmai tervben 
javítani kell Lajosmizse község helyett Lajosmizse Városra a szöveget.  
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Szintén módosításra hívom fel a figyelmet, 
hogy az Együttműködési megállapodást azzal, hogy a 2. pontban a mondatból az 
„amennyiben” szó kikerül. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

23/2018. (III.08.) ÖH. 
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület  
együttműködési megállapodás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező Együttműködési megállapodást azzal, hogy a 2. pontban a 
mondatból az „amennyiben” szó kikerül és felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 4. mellékletét képező 
„Szakmai tervben” javítani kell a „Lajosmizse Község” kifejezést „Lajosmizse Város” 
kifejezésre.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Romano Chachipe 
Lajosmizse Egyesület részére az EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-
sokszínű társadalom” című pályázatban foglalt programok megvalósítása érdekében a 
Cédulaházra vonatkozó helyiséghasználatot továbbá a közterület használatot biztosítja.  

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület által benyújtott helyiség 
használat iránti kérelem elbírálására, és a helyiség használatra vonatkozó 
megállapodás aláírására.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 
 

5. napirendi pont:  
Alsólajos, 0129/2 és 0132 helyrajzi számú utakat érintő területváltozások 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Mizsey major tulajdonost cserélt és a tulajdonos a 
közlekedési viszonyokat rendezni szeretné a valóságnak megfelelően. Régen az általános 
megszokás az volt, hogy mindenki a legrövidebb úton a majorságon keresztül közlekedett. A 
tulajdonos szeretné a területet bekeríteni, így a kialakult utak megszüntetésre kerülnek. Két 
döntést kell hozni. Azon a területen lévőknek, akik a majoron keresztül közlekedtek 
biztosított legyen a közlekedésük és az úthasználat érdekében döntéseket kell meghozni. A 
Kollár Vendel dűlő alkalmas lenne a forgalom lebonyolítására. A térképen egy bizonyos 
pontján annyira összeszűköl, hogy csak 14 cm széles. Ezért szükséges ennek az útnak a 
megfelelő szélesség kiszélesítése, ami úgy oldható meg, ha az ott lévő tulajdonosoktól meg 
kell vásárolni a földterületet. A térképen 1. számú változással jelölt résznél olyan helyzet áll 
fel, hogy az út, ami bejön ez a 0132 hrsz út bemegy a Mizsey major területére. Nem 
szükséges, hogy ezen a területen önkormányzati út legyen, ezért ez a terület eladásra kerülne, 
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mivel megszűnő útszakaszt forgalomképes vagyonnak minősül és eladásra kerülne az új 
tulajdonosnak és az út a térképen jelölt vonalig tart. Ennek az útnak ki kell jutnia majd a 
Kollár Vendel dűlőig, amelynek már nyomvonala is van. Ezt a későbbiekben kerül 
megvalósításra. II. határozat-tervezet szerint a Mizsey major tulajdonosától és szomszéd 
földterületek tulajdonosaitól meg kell vásárolni összesen 333 m2 területet. Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat - tervezetet, 
amely a földrészlethez csatolandó, megszűnő útszakaszt forgalomképes vagyonná minősíti át, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

24/2018. (III.08.) ÖH. 
Megszűnő útszakasz átminősítése forgalomképes vagyonná 
 

Határozat 
 

      Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, záradékolt változási vázrajzon ábrázolt telekalakítás 
során a 0132 helyrajzi számú földrészletből a 0130/10 helyrajzi számú földrészlethez 
csatolandó, megszűnő útszakaszt forgalomképes vagyonná minősíti át. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet az út kiszélesítésével kapcsolatos 
teendőket szól. Maximum 300.000 Ft kerülne elkülönítésre a terület vásárlására és 
költségekre. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatosan? Belusz 
Lászlónak átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Ezek az utak, amik most kialakultak mennyire járhatóak? Lesz-e 
alakítva, hogy az ottani lakosoknak ne 2 km kelljen kerülni.  

Basky András polgármester: Bizonyos kerülés szükséges, mert az eddigi utat nem tudjuk 
biztosítani. A 0132 hrsz Kollár Vendel dűlőhöz 300-400 m2 területet kell kialakítani és ott 
tudjuk biztosítani az utat a tulajdonosoknak. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-
tervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat - tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

25/2018. (III.08.) ÖH. 
Alsólajos, 0129/2 és 0132 helyrajzi számú utakat érintő területváltozásokkal kapcsolatos 
felhatalmazás 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 

az előterjesztés mellékletét képező 16/1746/2017 számon záradékolt változási vázrajz 
szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 
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Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelettel azáltal, hogy a lajosmizsei 0130/9, 0130/10 és 0132 
helyrajzi szám alatti ingatlanokat általános mezőgazdasági, illetve egészségügyi erdő 
övezetbe sorolja. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 

András polgármestert arra, hogy az 1. pont szerinti változási vázrajzot; a kialakuló 
0130/17 hrsz. ingatlan megvásárlására, és a 0132 hrsz-ú ingatlan 333 m2-es 
területrésze tekintetében adás-vétellel vegyes csere, visszterhes vagyonátruházás, 
illetve telekalakításra vonatkozó szerződést aláírja; valamint további, jelen határozat 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, iratokat 
aláírjon. 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont 

szerinti hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telekalakítás költségeit (földmérés, 
telekalakítási eljárás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés, stb.) az önkormányzat 2/3 
részben viseli, maximum 300.000 Ft összegben, melynek fedezetét Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetési rendeletről szóló 
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 9. sora terhére biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 

6. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak, póttagjainak megválasztása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Helyi Választási Iroda vezetőjének dr. Balogh László 
jegyzőnek van egy olyan kötelezettsége, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tegyen 
javaslatot. A személyek vállalják a feladatot. Jegyző Urnak átadom a szót. 

dr. Balogh László jegyző: Áder János köztársasági elnök a 2018. évi általános választásokat 
2018. április 8. napjára tűzte ki és ennek megfelelően a Helyi Választási Iroda megkezdte a 
választásokra való felkészülést.  

Keresztes Ferenc képviselő 13.44 órakor visszajött a Díszterembe. 

A Képviselő-testületi ülés 11 fővel határozatképes.  

dr. Balogh László jegyző: A Szavazatszámláló Bizottságra szükség van az országgyűlési 
választásoknál. Az előző Szavazatszámláló Bizottság mandátuma lejárt, ezért új 
Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. Szavazatszámláló Bizottság választott és 
megbízott tagokból állnak és most a választott tagokat kell megválasztani. Tagoknak a 
településen lakcímekkel kell rendelkezniük és a központi névjegyzékben választó polgárként 
szerepelniük. Személyükre, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjeként jogom és 
kötelességem, hogy indítványt tegyek és ezúton ezt meg is teszem. Az indítványhoz módosító 
javaslatot nem lehet tenni. Az SZSZB tagjait március 19-ig 16.00 óráig van lehetőség 
megválasztani, választásokat megelőző 20. napig. A választásra vonatkoznak az Mötv. 
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szabályai és minősített többséggel kell meghozni a döntést. A kollegáim az elmúlt hetekben 
az összeférhetetlenség vonatkozásában mindenkit nyilatkoztattak, illetve a nyílt ülés 
vonatkozásában is mindenkit nyilatkoztattak és mindenki vállalta a nyílt ülésen való 
szereplést. Az indítványozási jogkörömmel az előterjesztés melléklete szerint személyekre 
teszek javaslatot és a póttagok is megválasztásra kerülnek.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

26/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló  
Bizottságai tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 

     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Szavazatszámláló Bizottságai tagjait, póttagjait a Helyi Választási Iroda Vezetőjének 
indítványára az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint választja meg. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08.  

  
7. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van egy üzemeltetési szerződésünk a Bácsvíz Zrt-vel. az 
ivóvízellátással és a szennyvízelvezetéssel. A szerződésben felsorolásra kerültek a vagyonok, 
amelyek átadásra kerültek. Minden év március 31-ig felül kell vizsgálni ezt a szerződést, 
abból a szempontból, hogy az előző évben megvalósult beruházásokat ebbe a szerződésbe 
bele kell építeni. A kiosztós anyagban jobban áttekinthető. Az előző évben az ivóvízellátással 
szolgáltatással kapcsolatosan 5 beruházás történt. A csatornaszolgáltatással kapcsolatosan 5 
fejlesztés történt. Ezek beépülnek a szerződésbe. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és 
elfogadásra javasolja.  Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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27/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. március 8. 
 
8. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A közbeszerzési tervet minden év március 31-ig el kell 
fogadni. Jelen pillanatban 7 közbeszerzés került beépítésre. Ha évközben bármikor 
közbeszerzés szükséges, akkor a közbeszerzési terv módosításával megvalósítható. Ha 
valamelyik közbeszerzés nem valósul meg, akkor sincs semmi baj. Az alábbi közbeszerzési 
terv került beépítésre: 

Sorszám A közbeszerzés tárgya  

1 
 

Építési beruházás, melynek tárgyai: 
- bel-és külterületi szilárdburkolatú utak javítása kátyúzással 
- Lajosmizsei Köztemető belső úthálózat bővítése 
- földutak stabilizációja 

2 Építési beruházás, melynek tárgya: -belterületi szilárdburkolatú út építése 
 

3 Építési beruházás: 
„Zöld város” projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák 

 
4 

 
Építési beruházás: 

Külterületi szilárdburkolatú utak teljes felújítása    
 

5 Árubeszerzés: 
Munkagép beszerzés  

6 
Építési beruházás: 

Önkormányzati épület energetikai felújítása 
(Sury iskola épülete TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 pályázat) 

7 

Építési beruházás: 
Önkormányzati épületek felújítása 

(Cédulaház és Barakk épület TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 
pályázat)  
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Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja.  Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Borbély Ellának átadom a szót. 

Borbély Ella képviselő: Az előbb tárgyaltuk a temetővel kapcsolatos dolgokat és az 1. 
sorszám alatt Lajosmizsei Köztemető belső úthálózat bővítése szerepel. Az urnafalat nem kerül bele? 
 
Basky András polgármester: Arra nem kell közbeszerzést kiírni, elég három meghívásos 
árajánlatot kérni, mint az értéke 2-3 millió Ft körüli. Amennyiben további kérdés nincs, aki 
elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
fogadta el: 

28/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 
 

9. napirendi pont:  
Kérelem Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kisjuhász Sándor Lajosmizsei Városi Labdarugó Club elnöke 
írt levelet, melyben kéri az önkormányzatot, mint tulajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy a 
sportcentrum Lázár Bencéről nevezzék el, aki Lajosmizsén nőtt fel és tegnap tartották a 
búcsúztatóját. Javaslata szerint Lázár Bence Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Centrumként 
legyen elnevezve. Kisjuhász Sándor a családdal egyeztetett és örömmel fogadták a hírt. Bence 
valóban egy nagyon jó sportember volt, akit példaképe lehet a fiataloknak, hiszen megvívta az 
életet a sport területén és betegsége lévén is. Példa a tekintetben, hogy betegségben hogyan 
kell viselkedni. A javaslat alapján javaslom, hogy nevezzük el sportcentrumot Lázár 
Bencéről, ez lenne az 1. pontja. A 2. pont a javaslat szerint „Lázár Bence Labdarúgó 
Utánpótlás Nevelő Centrum”-nak legyen elnevezve. Nem csak utánpótlás nevelés történik a 
sportcentrumban, hanem felnőtt labdarúgás is. Három féle javaslatot tudok előterjeszteni: 1.  
Lázár Bence Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Centrum, 2. Lázár Bence Labdarúgó 
Sportcentrum, 3. Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum. Melyik a leginkább 
elfogadható elnevezés? Borbély Ellának átadom a szót. 

Borbély Ella képviselő: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum elnevezést 
javaslom.  
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Basky András polgármester: Aki ezzel egyetért, hogy a sportcentrum Lázár Bence 
Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum elnevezés legyen, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

29/2018. (III.08.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről              
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrumot Lázár Bencéről kívánja elnevezni. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséül a „Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó 
Sportcentrum” elnevezést javasolja. 
  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezési 
eljárásával kapcsolatosan valamennyi szükséges előzetes intézkedést megtegye, majd 
ezt követően terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 
  

1 perces néma felállás Lázár Bence emlékére. 

10. napirendi pont:  
A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A bizottságok nem tárgyalják. Valamennyi meglévő 
döntéssekkel kapcsolatos tájékoztató megadtuk. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Sápi Tibornak átadom a szót. 

Sápi Tibor alpolgármester: A 27. határozat a „Testvérvárosi kapcsolat építése a 
németországi Unterkirnach településsel” című kivonat hogy áll? 

Basky András polgármester: Augusztus 20-ra szeretnénk meghívni őket és igyekszünk 
addig lerendezni. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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30/2018. (III.08.) ÖH. 
A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 
2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 

 

11. napirendi pont:  
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása, vélemények 
elfogadása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az egyeztetések a tegnapi nap folyamán voltak. Megkérem 
Kovács Gábort tájékoztassa a Képviselő-testületet az egyeztetésről. 

Kovács Gábor főépítész: A rendezési terv módosítás kereteit Kormányrendelet határozza 
meg. Ebben kerül meghatározásra milyen véleményezési eljárást kell lefolytatni, illetve kiket 
kell bevonni. A szakhatóságok felsorolásra kerültek. A szakhatósági vélemények 
megérkeztek. Ha nincs ellenvéleményezés a szakhatósági vélemények között, akkor a 
Képviselő-testületnek határozattal el kell fogadnia ezeket a véleményeket, amelyek az 
anyagban le vannak írva. Ha van ellenvélemény vagy olyan észrevétel, amelyik nem 
egyetértő, akkor egyeztető tárgyaláson kell megkísérelni ezt az ellenvéleményt feloldani. Ezt 
történt meg a tegnapi nap. A véleményadás során két véleményező szerv fogalmazott meg 
ellenvéleményt három témakörrel kapcsolatban. Mind a három gazdasági környezet 
növekménye és ennek az esetleges káros hatásaira vonatkoztak az észrevételek. A 
Népegészségügyi Osztály a Szociális Otthon melletti gazdasági övezettet elválasztó védő 
fásítás csökkentésével kapcsolatban tett véleményt, hogy cserje sorral kellene kiegészíteni. A 
véleményt az egyeztető tárgyalás során elfogadtuk és bele került a módosításba. Szintén a 
Népegészségügyi Osztály és az Állami főépítésznek a Kinizsi major gazdasági övezetének 
bővítésével kapcsolatban tett észrevételt. Ott a gazdasági területek káros hatásaival 
kapcsolatban mérséklő szintű intézkedésre lenne szükség. Itt 15 méteres védőfásítást 
javasoltunk a tervezővel együtt. Ezt az Állami főépítész elfogadta a tegnapi egyeztető 
tárgyaláson. A Népegészségügyi Osztálynak és az Állami főépítésznek véleményezte a 8. 
módosítási tételt a Lévai Csilla által kért állattartó telephez. A Népegészségügyi Osztály 
védőfásítást javasolt. Az Állami főépítész szakmai véleményében nem javasolta ennek a 
megvalósítását. Az egyeztető tárgyaláson javasolta a felajánlott a 15 méteres védőfásításra azt 
a nyilatkozatott tette, hogy fenntartja a szakmai véleményét, hogy szakmai szempontból nem 
tartja támogathatónak viszont tudomásul veszi az önkormányzat gazdaságfejlesztő szándékát 
a megvalósításban. Így a véleménye elfogadónak értékelhető. Ezáltal a véleményező eljárás 
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formai értelemben lezárható és a Képviselő testület határozattal fogadja el a beérkezett 
véleményeket és az ara adott választ. Az egyeztetési eljárásban az utolsó szakasz az, hogy 
főépítészi záró véleményre küldjük el az anyagot és annak birtokában lehet elfogadni a 
módosításokat a rendeletben és a határozatban.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja azt a határozat - tervezetet, 
amely a „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása során az egyszerűsített eljárásában 
beérkezett, az előterjesztés mellékleteként ismertetett véleményeket az egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyve szerinti kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja.” kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

31/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása, vélemények 
elfogadása 
 

Határozat 
 

      Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása során az egyszerűsített 
eljárásában beérkezett, az előterjesztés mellékleteként ismertetett véleményeket az 
egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve szerinti kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 

12. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Józsáné dr. Kiss Irén képviselőnek átadom a szót! 
 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Az elmúlt időszakban érkezett egy olyan javaslat, hogy az 
Egészségház laborjában a betegellátás időpont előjegyzéshez legyen kötött. Alpolgármester 
Úr részéről történt ez a kezdeményezés. Az elmúlt időszakban a szakemberek és az 
informatikussal átbeszélve ezt a problémát és örömmel jelentem, hogy március 19-től meg 
fogjuk oldani a laborban a vérvétel időpont kérését ez alól a sürgősségi ellátás kivételt képez. 
A labor a sürgős eseteket előjegyzés nélkül azonnal el fogja látni. Időpont kérhető a házi 
orvostól, gyermekorvostól, szakorvostól, fogorvostól, de kérhető még személyesen a laborban 
vagy telefonon keresztül is, illetve interneten az Egészségház honlapján is kérhetnek 
időpontot. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatások az intézmény honlapján és egyéb más 
felületein megtalálhatóak lesznek majd. A terheléses vércukor és az inzulin vizsgálat esetén a 
laborban kérhet 10-15 óra között naponta személyesen vagy telefonon keresztül. Tavaly 
évben is jeleztem az önkormányzat felé, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat kliensek, 
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betegek, idősek, nagycsaládosok nagyon komoly gondot okoz a tűzifa megoldása. Erre 
500.000 Ft keretet kaptunk, ezzel elszámoltunk december 19-ig. 45 alkalommal 155 mázsa 
tűzifát sikerült szétosztani kifejezetten időseknek, fekvőbetegeknek, mozgáskorlátozottaknak 
és nagycsaládos egyedülálló anyák részére helybe szállítással. Az önkormányzattól és 
lakossági felajánlás útján kapott tűzifát 2017. és 2018. években, összesen 427 főnek tudtunk 
fát biztosítani. 3 mázsa fa átlaggal közel 1300 mázsa tűzifa kiadását jelentette. 3000 Ft-os 
egységárral számolva közel 4 millió Ft értékű tűzifát tudtunk 427 családnak kiadni. 
Köszönjük a fa felajánlásokat. Az elmúlt évek tapasztalata alapján kezdeményezni fogjuk az 
önkormányzattól, hogy a természetben adott juttatás a mostani helyi szociális ellátás 
rendeletébe illeszkedjen bele ez a fajta ellátás is. Ahol szabályozott lesz az igény benyújtása, 
szociális rászorultság vizsgálta. 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon előremutató dolog, 
ha a vérvételre időpontra tudunk menni. Tűzifa tekintetében támogatom, hogy legyen benne a 
rendeletben és szabályozott kereteken belül tudjuk a támogatást adni. Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármesternek átadom a szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Kodály Zoltán utcának hogy halad a területrendezése, 
van-e  előrelépés ezzel kapcsolatban? Ebben az évben meg kellene oldani a pályázati pénz 
felhasználásával. 

Basky András polgármester: Az egyeztetések folyamatban vannak. Szilágyi Ödönt 
megkérem, tájékoztasson minket erről. 

Szilágyi Ödön irodavezető: A vasút társasággal Kovács Gábor vette fel a kapcsolatot. A 
geodéziája elkészült. 

Kovács Gábor főépítész: A Máv Zrt. kérte, hogy először a Máv fejlesztéstől kérjünk 
véleményt és mi megkértük. A válaszuk az volt, hogy küldjünk terveket. A geodézia 
elkészült. Korábbi egyeztetések során arra is megoldás van, ha a területszerzés nem zajlana le 
az útépítésig, akkor hozzájárulással kell támogatni.  

Basky András polgármester: Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Józsáné dr. Kiss Irén hozzászólásához szeretnék néhány gondolatot 
mondani. Fontosnak tartom a tűzifa osztásának a szabályozását, hiszen közel 4 millió Ft 
értékű fa került kiosztásra ebben az időszakban. A költségvetésben 4 millió Ft értékű keret 
van a rendkívüli élethelyzetre szorulok részére. Most ezt a kettőt egyben kezeljük vagy külön?  
A rendkívüli élethelyzetre történő segélyezésről döntünk, akkor több ismérvet figyelembe 
veszünk. A tűzifánál mi történik? Történik-e helyszíni szemle, környezettanulmány, és ez 
dokumentálva van-e, ez megnézhető-e? Valahol a rendszer összevethető a rendkívüli 
élethelyzetre való tekintettel történő pénzkeret szétosztás és e között? Annak idején nagy volt 
az ellenállás, amikor mi szorgalmaztuk a dűlő utak rendbetételét és a fákat vágjuk ki. Mi jót 
akartunk, mert a település lakossága részesül ebből. Minden lakos részesül ebből vagy csak az 
aki  kerékpárral képes elmenni és elszállítani a fát? Az idős nyugdíjasokról milyen 
nyilvántartás van a családsegítőnek, aki egyébként nem meg el segélyért csak otthon van 



21 
 

rendkívül nehéz helyzetben. Erről is hallottunk, hogy nekik nem jut. Nincsenek benne a 
rendszerben.  

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A dűlő utakkal kapcsolatban én kérdeztem rá, hogy mi 
történik a kivágott fákkal. A kivágott fa sorsa az lett, hogy annak egy részét megkapta az 
intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat arra a célra, hogy a rászorultak részére kerüljön 
a kiosztása. A kiosztás menete a következő képen alakult. Beérkeztek az igények, megtörtént 
a család szociális helyzetének feltárása. A Gyermekjóléti Konferencia beszámolóján látható 
volt, hogy 3600 alkalommal voltak kint családokat látogatni a munkatársak. A családokat 
ismerik, helyszínre kimennek, szükséges az ő támogatásuk és a helyszíni szemle 
megállapítása során a szakmai protokoll szerint rögzítik és ennek alapján megtörténik az 
adatok kiállítása a kliens részére, ha jogosult fát kapni. Ezzel az okmánnyal mehet a volt szülő 
otthon helyére a fát felvenni. Az eljárás így ment, dokumentálva van. A dokumentumok 
megtekinthetőek-e azt Jegyző Úr megmondja, hogy a személyiségi adatok védelme lehetővé 
teszi-e ezt. Két féle típusú fa kiosztása történt. 2017-ben az intézmény kapott 500.000 Ft-os 
keretet. Az elosztása teljes egészében az idős, rászoruló, fekvőbeteg és a nagycsaládos 
egyedülálló anyák részére lett kiosztva, mert ők voltak az a kör, akik hasábfát kaptak 
helyszínre való szállítással. A másik kör, aki képes volt a fa elszállítására kiskocsikkal, 
kerékpárral vagy fogadott fuvarral és így tudták a fákat kiszállítani.  

Basky András polgármester: Ezt a dolgot elindítottuk. A következő időszakban helyére 
fogjuk tenni. Hatalmas munka és felelősség volt ezzel a feladattal. Nem sokan irigylik tőlük 
ezt a feladatot. Javaslata Irénkének az volt, hogy tegyük bele a rendeletbe és ezt a következő 
időszakban elő fogjuk készíteni az összehangolás érdekében. Most is átlátható, összevethető. 

Sebők Márta képviselő: Milyen körben lett közzétéve a tűzifaigénylés? 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Nem tettük közzé. Ez köztudott volt, már másnap ott 
voltak. Ez olyan, mint a ruhaosztás, élelmiszerosztás, futótűzként terjed. Az ilyen jellegű 
információt nem kell közzétenni. Az adományok igénylése önkéntes alapon történnek. 

Basky András polgármester: Sápi Zsombornénak átadom a szót. 

Sápi Zsomborné képviselő: Ez a faosztás elég nagy port kevert föl. Úgy érzem 
képviselőként és Pénzügyi Bizottság tagjaként, hogy ha ilyen nagy értéket osztunk szét, ezt 
előbb kellett volna a rendeletbe bele tenni. Nagyon enyhe tél volt, mondhatni nem is nagyon 
volt tél. Nem zárja ki azt, hogy vannak olyan családok, akik igenis rászorulnak a fára. Itt az a 
probléma, hogy egy bizonyos célzott családsegítőn keresztül tudtak csak eljutni. Sokan voltak 
olyanok is, akik tudomásom szerint nem jutottak fához és szóvá tették, hogy tájékoztatás 
miért nem történt. Nem gondolnám, hogy 4 millió Ft értéket szét kell osztani úgy, hogy 
nincsen leszabályozva a helyi rendeletben.  

Basky András polgármester: Erre vissza tudunk térni, a rendelet módosítása bonyolult. 
Amennyiben tudomása van valakinek olyan családról, akinek szüksége volna fára nem most 
kell jelezni, hanem amikor tudomásra jut a dolog. Bizonyos családok jeleztek a családsegítő 
szolgálatnak és kaptak fát. A későbbiekben visszatérünk a témára.  
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Sápi Zsomborné képviselő: A rendeletet módosítjuk majd és utólag tisztázzuk majd és 
ellenőrizzük le. Mivel vége van a télnek javaslom, mivel óriási mennyiségű fa volt szétosztva 
a rendelet módosításáig állítsuk le a fa kiosztását. Az elmúlt hónapokban a Gazdakörös 
képviselők és Polgármester Úr is így látta, nagyon fontosnak látták a dűlő utak rendbetételét. 
Bízom benne, hogy ezt tovább folytatjuk, de csak így tudunk változtatni. 

Basky András polgármester: A szükséges döntéseket ehhez meghoztuk. Van-e még 
interpelláció? Belusz Lászlónak átadom a szót. 

Belusz László képviselő: A közbeszerzést most megszavaztuk és abban a kátyúzást március 
20-i megjelöléssel kezdődnek el a munkálatok. Ezt nem lehetett volna korábban kezdeni? 
Majd megint nyár közepén lesz kátyúzás, fel kell gyorsítani a folyamatot. Korábban kaptunk 
tájékoztatást a dűlő utak menti fakitermelésről. Hogyan áll? Mi a jelenlegi álláspont mivel 
megszavaztunk egy keretösszeget és erről még információt nem kaptunk. A képviselő 
társamnak javaslom, hogy kapcsolja ki a fűtést, ha már vége a télnek.  

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Visszautasítom azt, hogy visszaélések voltak a fakiadással 
kapcsolatban. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai voltak jelen a fakiadásnál, az 
intézmény további munkatársai, az RNÖ munkatársai is jelen voltak. Óriási munkát végeztek 
a két télen. Az a  mondat, hogy javaslom a helyi rendelet természetbeli juttatásai közé 
helyeződjön a fa. Nem szerettem volna azt a panaszáradatot a feladat elvégzésével 
kapcsolatban elmondani, hogy óriási munkát végeztek a szolgálat munkatársai. Bármikor 
szabad ellenőrizni és ne legyenek ilyen hangvételű megjegyzések. A kollégáim munkáját 
megköszönöm. Óriási munkát végeztek nagyon sok családnak segítettek. Most amúgy semmit 
sem fogsz tudni leállítani, mert egy gyufaszál mennyiségű fa sincs a volt szülő otthon 
területén. Kifejezetten rászorultak kapták a fát. 

Basky András polgármester: Akik ilyenkor segítségre szorulnak, kötelességünk segíteni. 
Van-e még interpelláció? Fekete Zsoltnak átadom a szót. 

Fekete Zsolt képviselő: Lakossági megkeresés általi kérés az, hogy az Eötvös utca végén a 
Jókai utcáról balra fordulva egy zsákutca van és kérte a tábla kihelyezését.  

Basky András polgármester: Ki fogjuk helyezni a táblát. Van-e még interpelláció? Nincs. 
Elfogadják a választ?  

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Igen, elfogadom.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom.  

Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom.  

 

 

 

 



23 
 

 

Sápi Zsomborné képviselő: Igen, elfogadom.  

Belusz László képviselő: Igen, elfogadom.  

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom.  

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont a mai soros nyílt Képviselő-testületi 
ülést 14.14 órakor bezárom! 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

 


