
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/349-4/2019. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2019. március 14. 

 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (...) önkormányzati 
rendelete a lakásokról és helyiségekről  szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

24/2019. (III.14.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 

25/2019. (III.14.)  A régi városháza épületével kapcsolatos irányvonalak meghatározása 

26/2019. (III.14.)      Tájékoztató a 2018. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és     
kiadások alakulásáról 

27/2019. (III.14.)      Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2019. évi fejlesztéséről 

28/2019. (III.14.) Előkészítő döntés meghozatala önkormányzat által kezelt sírok 
vonatkozásában 

29/2019. (III.14.)  A 2019. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 

30/2019. (III.14.)  Döntés a Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről, 
szolgalmi jog alapításáról  

31/2019. (III.14.)  A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 

32/2019. (III.14.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

33/2019. (III.14.)      Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások  
egyszeri támogatásának végrehajtásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. március 14-én, 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, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén Orbán 
Antal, Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.  
Később érkezik: Sebők Márta képviselő (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
            
     
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 

Szilágyi Ödön irodavezető 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 

    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Dodonka Csaba pályázati referens 
    dr. Mátyus Béla jogi referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Hajdú Zoltánné bölcsődevezető 

 Nagy István informatikus 
 Suba Benedek IGSZ mb. vezető 
 Kovács Rebeka adminisztrátor 
 Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezési Kft. 

munkatársa 
 Koós Kata újságíró 
  

     
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. Holnap március 15-e lesz, és e napon kerül megrendezésre a városi 
ünnepség 10.00 órakor a Művelődési Házban. Lázár Bencéről elnevezett lajosmizsei 
sportcentrum névadása március 23-án lesz 10.00 órakor a sportpályán. 11.00 órától a 
lajosmizsei VLC és az Újpest FC barátságos mérkőzése lesz. Bizonyára mindenki megtalálta 
azt a kiadványt, amelynek címe a 25 éves Lajosmizse. Ez a harmadik része a kiadványnak. 
Igyekeztünk minden olyan információt beletenni, amelyről azt gondoljuk, hogy a város életében 
fontos szerepet betöltő intézmények, szervezetek, civil és társadalmi szervezetek, illetve akik 
visszaküldtek anyagokat. Ajánlom mindenkinek szeretettel ezt a kiadványt. Az elmúlt 
időszakban számos régészeti kutatás folyt Lajosmizsén, amelyen az eredményeiről a Hírlap 
újságban 3 oldalas beszámoló található. Vannak Árpád-kori leletek, szarmata-kori leletek, 
amelyek nagyon fontosak település múltja szempontjából. További régészeti kutatások is 
vannak. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Sebők Márta 
képviselő jelezte, hogy később érkezik a Képviselő-testületi ülésre. A meghívóban 11 napirendi 
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pont szerepel. A napirendi pontok módosítását javaslom. Levételre javaslom a 7. napirendi 
pontot, mely a Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0571/1 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozataláról szól. Egy napirendi pont felvételét javaslom, mely a 
döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásának 
végrehajtásáról szól. Van-e kérdés észrevétel módosítással kapcsolatban? Aki elfogadja a 
módosított napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont 
tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…)          
önkormányzati rendelete  a lakásokról és helyiségekről  szóló 17/2009. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András  
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 
 

Basky András  
polgármester 
 

4. A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosító számú pályázat keretében elvégzett 
közösségi interjúk értékelésével és a projekt megvalósításával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
 

Basky András  
polgármester 
 

5.  I. Tájékoztatás a 2018. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 

             II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2019. évi fejlesztéséről 
dsafjaj  III. Előkészítő döntés meghozatala önkormányzat által kezelt sírok vonatkozásában 

 

Basky András  
polgármester 
 

6. A 2019. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Basky András  
polgármester 
 

7. Döntés Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről Basky András  
polgármester 

8. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről Basky András  
polgármester 
 

9. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Basky András  
polgármester 
 

10. Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtása 

Basky András  
polgármester 
 

11. Interpelláció  
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1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.                                      

Beadtunk egy pályázatot, mely az önkormányzat köztisztviselőinél központi béremelésre 
lehetőség van. Az illetményalap 46.380,-Ft-ra emelkedik visszamenőleges 2019. január 1-től 
2019. december 31-ig.  
 
Sebők Márta képviselő 13.11 órakor megérkezett a Díszterembe. 
A Képviselő-testületi ülés 11 fővel határozatképes. 
 
 Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében 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 1.1.w  
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. 
melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében 
eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    

[(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület)] 

„ a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban,” 
 
[állapítja meg.] 

2. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:   

„(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2019. január 1-től 2019. 
december 31-ig kell alkalmazni.” 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.  

 
Basky András          dr. Balogh László  
 polgármester             jegyző 

 
A kihirdetés napja: 2019…………… 

 dr. Balogh László  
jegyző 
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2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…)          
önkormányzati rendelete  a lakásokról és helyiségekről  szóló 17/2009. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete  a lakásokról és helyiségekről  
szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.            

A szolgálati lakások kijelölésére az Önkormányzati Bizottság jogosult. A szolgálati lakások 
esetében a 2+2+1 éves időtartamra kaphatta meg a bérlő. Célszerű lenne hosszabb időre 
megállapítani a bérleti jogviszonyt. Nehéz mostanában lakást bérelni vagy vásárolni. 10 évre 
módosulna a bérleti jogviszony. Az első alkalommal 4 évre adható, második alkalommal 
háromszor két évre meghosszabbítható, de nem kötelező.  A lakás elfoglalásától kezdve 
számítandó a 10 év.  

Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a lakásokról és helyiségekről  szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény 
3. § (1)-(2), bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1.l pontjában és 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásokról és helyiségekről 
szóló 17/2009. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:    
 

„(1)Szolgálati lakást az Önkormányzat maximum 4 évre adja bérbe olyan igénylő részére, 
akinek az elhelyezése az Önkormányzat érdeke, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat.” 
 

(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    
 

„(3) a) Az Önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos 
helyrajzi számon lévő szolgálati lakások lakáscélú bérlése esetén a bérlő kijelölésére és 
a bérleti szerződés legfeljebb három alkalommal, alkalmanként maximum 2 évre  
történő meghosszabbítására az Önkormányzati Bizottság jogosult, kivéve az (5) 
bekezdésben foglaltakat. A bérleti szerződés meghosszabbítására  kizárólag 
méltányossági alapon (családi vagy munkahelyi okok) kerülhet sor azzal, hogy 
amennyiben a bérleti szerződés időszaka alatt a bérlő nyugdíjba megy, úgy a részére 
megállapított bérleti jogviszony a bérleti szerződés határozott időtartamáig fennáll. A 
méltányossági alapon biztosított lakásbérletnél az Önkormányzati Bizottság a 
jogosultságot biztosító feltételek megszűnése esetén a bérlőt 3 hónap felmondási idővel 
kötelezi a lakás elhagyására.” 
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2. § 

 
(1) A Rendelet a következő 22. §-sal egészül ki: 

 
„22. § 

 
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdését és az 5.§ (3) bekezdés a) pontját a 2019. március 18. napját 
megelőzően megkötött bérleti szerződések esetén is alkalmazni kell azzal, hogy ezen korábbi 
szerződések teljes időtartama a bérleti jogviszony első alkalommal történő megkezdésétől 
számítva maximum 10 év. E bekezdés alkalmazására irányuló kérelmeket is az 
Önkormányzati Bizottság bírálja el.” 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András                  dr. Balogh László  
 polgármester      jegyző  

    
  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ……………… 
  

        dr. Balogh László  
                        jegyző 
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3. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést.            

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve az alábbiak szerint alakul: 

1. Építési beruházás: Önkormányzati épület energetikai felújítása (Sury iskola épülete TOP-
3.2.1-16-BK1-2017-00052 pályázat). A pályázat menete szerint a tervezés utolsó módosítása 
folyamatban van. Hamarosan elindul a közbeszerzés.  

2. Építési beruházás, melynek tárgya: -belterületi szilárdburkolatú út építése, jelen pillanatban 
a Kodály Zoltán utcára vonatkozik.  
3. Építési beruházás:TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Zöld város” projekthez kapcsolódó 

kivitelezési munkák, az Iskola-tó környéke, a Városház tér, a központ és a piac területére 
vonatkozik. Az Építési Hatóság kijelölte Tiszakécskét és Kunszentmiklós bizonyos építési 
területeknek hatósági engedélyezésének a kiadására. A szakhatóságok már kint voltak. 
Március 1-től minden építési hatósági ügy, a folyamatban lévő ügyek is átkerültek a Járási 
Hivatalhoz.  

4. Építési beruházás: TOP-7.1.1-16-H-113-1 „CLLD” pályázathoz kapcsolódó kivitelezési 
munkák. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a 
határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

  

      24/2019. (III.14.) ÖH. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. március 14. 
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24/2019. (III.18.) határozat melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 

Építési beruházás: 
Önkormányzati épület 
energetikai felújítása 

(Sury iskola épülete 
TOP-3.2.1-16-
BK1-2017-00052 
pályázat) 

nemzeti 
eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

2019. március  18. 

2 

Építési beruházás, 
melynek tárgya: -
belterületi 
szilárdburkolatú út 
építése 

nemzeti 
eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 2019. június 15. 

3 

Építési beruházás: 
TOP-2.1.2-15-BK1-
2016-00008 „Zöld 
város” projekthez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák 

nemzeti 
eljárásrend nyílt eljárás 2019. április 15 

 
4 

Építési beruházás: 
TOP-7.1.1-16-H-113-1 
„CLLD” pályázathoz 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák 

nemzeti 
eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §  2019. október 01. 

 
 
Lajosmizse, 2019. március 14. 
 

4. napirendi pont:  
A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosító számú pályázat keretében elvégzett közösségi 
interjúk értékelésével és a projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A pályázat célja a társadalmi kohézió erősítése Lajosmizsén és 
Felsőlajoson. A pályázatnál a munkák elkezdődtek, folyamatban vannak az előkészítő 
munkálatok. A kérdőívek kitöltése megtörtént. Megkérem Horváth Sándort néhány mondatban 
számoljon be a folyamatban lévő munkáról.  
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Horváth Sándor pályázati referens: 2017 őszén nyújtottuk be a pályázatot két településre 
vonatkozóan, Lajosmizsére és Felsőlajosra. Lajosmizsén a fő célkitűzése a projektnek a 
helyismeret és a helytörténet kapcsán eddig összegyűjtött anyagokra alapozva újabb kutatások 
elvégzése. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit fél évente különböző előadásokon és 
konferenciákon be kell mutatni. A projekt három éves megvalósítási időszaka alatt lévő 
előadások és konferenciák és különböző kutatások eredményeit a harmadik év végén egy 
településtörténeti kiadvány könyvben szeretnénk kiadni Lajosmizsét és Felsőlajost is érinteni 
fogja. Első projekt előkészítés lépés egy interjúztatás volt, amelynek az eredménye megszületett 
és az előterjesztés mellékleteként olvasható. Ebből megállapítható, hogy igény van arra, hogy 
újabb helytörténeti kutatásokat végezzünk. Nagy igény mutatkozik a lakosság felöl, hogy az 
eddig összegyűjtött helyi értékeket, gyűjteményt folyamatosan fejlesszük, látogathatóvá 
tegyük. Ennek keretében szeretnénk, ha a Lajosmizsei Kulturális Egyesülettel egy újabb 
együttműködési megállapodást tudnánk kötni ennek a gyűjtemény még nagyobb kihasználása 
érdekében.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen az elmondottakat. Mindannyian látjuk azt, 
hogy Lajosmizsén a helytörténeti munka felerősödése, akkor következett be, amikor a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület megalakult. Számos kiadványokban, számos 
olyan dologgal gazdagodott a város, amely a város múltjára tekintettel fontos része. Fontos 
része a helytörténeti kiállítás, mely jelen pillanatban összeállt. A Helytörténeti Egyesület 
önmagában már kevés, hiszen az erejét meghaladja, hiszen anyagi forrás nélkül a gyűjteményt 
tovább léptetni már nem lehet. Az önkormányzatnak fontos szerepe van ebben, amit fel kell 
vállalni. Dr. Kürti László készíti el a monográfiát, mely teljesen magában foglalja a 
Lajosmizséről eddig ismert dolgokat és Kollár Csaba mecénáskodik a könyv fölött. Hamarosan 
megjelenik a kiadvány. Mindig vannak olyan területek, amelyeken tovább lehetne kutatni, 
adatokat lehetne gyűjteni és ezzel a pályázattal jól tudjuk segíteni. A megoldás az, ha az 
önkormányzat a Művelődési Házzal együtt egy olyan megállapodás születik, amely a jelenlegi 
Helytörténeti Egyesület által összegyűjtött anyagnak a további gondozását, illetve a 
látogathatóbbá tételét fogja majd eredményezni. A határozat-tervezet szerint támogatjuk a 
Művelődési Ház és Könyvtár között megállapodás szülessen. Az önkormányzat anyagilag is 
megpróbálja támogatni ezt a folyamatot. A hétfői bizottsági ülésen megjelentek a Helytörténeti 
Egyesület tagjai és az együttműködés mindenki számáról elfogadható és támogatja ezt a 
folyamatot. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, valamint a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötésének a határidejét 2019. 
április 05. napjára kell módosítani. Van-e kérdés, észrevétel a módosított határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 
25/2019. (III.14.) ÖH. 
A régi városháza épületével kapcsolatos 
irányvonalak meghatározása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, valamint a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötésének határidejét 
2019. április 05. napjában határozza meg. 

Határidő: 2019. március 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
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5. napirendi pont:  
I. Tájékoztatás a 2018. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 

alakulásáról 
             II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2019. évi fejlesztéséről 

   III. Előkészítő döntés meghozatala önkormányzat által kezelt sírok vonatkozásában 

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A közszolgáltatónak kötelező minden évben elszámolnia a 
bevételekről az önkormányzat részére. Az alábbi bevételek folytak be:  

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 4.068.700.- forint, 
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulás díja: 184.000.- forint, 
- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

3.750.000.- forint. 
A temetőből származó bevételek visszaforgatásra kerülnek a temető üzemeltetésére. Az elmúlt 
években sok változás történt a temetőben, a ravatalozó megépítése. A belső vízvezetékek 
kiépítése, a locsolókannák kihelyezése, körbekerítése a területnek, belső utak építése, urnafal 
bővítése. Az utak hálózata még bővíthető. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a temetői 
irodahelységek felújítást igényelnek. A források jelenleg nem teszik lehetővé. Van-e kérdés, 
észrevétel az I. határozat-tervezettel, amely a temető beszámoló elfogadásáról szól? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
26/2019. (III.14.) ÖH. 
Tájékoztató a 2018. 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 2018. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. március 14. 

 
Basky András polgármester: Ahányszor kimegyünk a temetőbe mindig rendben van a terület, 
amit a Babérkoszorúnak megköszönjük. Vannak elhanyagolt sírok, amelynek a gondozás nem 
történik meg. A II. rész döntés a temető 2019. évi fejlesztéséről szól. A legfrekventáltabb 
temetkezési rész a Mihalovics kápolnától a tüzép felé vezető rész és szilárd burkolatú utat 
kellene építeni, illetve a Református temető útjának az aszfaltozását is meg kell valósítani. 
Nincs annyi pénzünk, hogy ezt a teljes területet leaszfaltozzuk. Két határozat-tervezet van. Az 
egyik szerint várjuk meg a következő évben összejön annyi forrás, hogy megtudjuk valósítani 
az aszfaltozást. A másik határozat-tervezet szerint amennyi forrásunk van azt fordítsuk rá a 
temetőre, a bizottsági ülésen ezt a javaslatot támogatták. A fejlesztéssekkel kapcsolatban a 
javaslat az, hogy a Mihalovics kápolnától a tüzépig, és a tüzéptől a Baross utcai kapuig az 
előkészítői munkálatai kezdődjenek meg és a kivitelezési munkálatok az idei évben valósuljon 
meg. Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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27/2019. (III.14.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2019. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi 

temetős bevételek és a 2019. év első felében befolyt temetős bevételek terhére 2019. év 
második felében megvalósítja a Lajosmizsei Köztemetőben a Mihalovics kápolnától a 
tüzépig, és a tüzéptől a Baross utcai kapuig terjedő burkolatlan útszakaszok aszfalttal 
történő kiépítését 2,2 méter szélességben 20 cm szórt útalappal, és 6 cm aszfaltréteggel. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy jelölje ki az aszfaltozandó útszakaszokat, továbbá a határozat 1.) 
pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 árajánlatot, valamint a legkedvezőbb 
árajánlatot tevővel kösse meg a vállalkozási szerződést. 

 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 14. 

 
Basky András polgármester: A III. határozat-tervezetet nem szavaztatom meg, mert az előbbi 
határozat-tervezet elfogadásával okafogyottá vált. A IV. határozat-tervezet következik. A 
temetőben vannak olyan sírok, kripták, kápolnák, amelyek a temető és a város szempontjából 
fontos emlékek. A Református temetőben megtalálható Márta Sámuel síremléke, aki részt vett 
az 1848-49-es szabadságharcban. Március 15-én az iskolások és az önkormányzat is koszorút 
helyez el. A sírt leszármazottjait már nem ismerjük. Tartozunk az 1848-19-es szabadságharc 
hőseinek, hogy ezt a sírt olyan sírrá nyilvánítunk, hogy ameddig a temető üzemel meg kell 
tartani. A Szűcs Kálmán református lelkész sírját a Református Község gondozza. Szűcs 
Kálmán református lelkész a Református templom építésében jelentős szerepet vállalt. Ha 
nincsenek örökösök, akkor nem kell 25 évente megváltani a sírt, mert a város fent szeretné 
tartani. Ilyenek még a Bartal kápolna, Czeisz József plébános sírja. A Geréby kriptával 
kapcsolatban a hotel tulajdonosai jelezték számunkra, hogy szeretnék megváltani a kriptát és 
gondoznák azt. Ezt mindenképpen támogatni kell. Kötelezettségünk, hogy a település 
szempontjából fontos szerepet betöltő emberek sírjaira vigyázni kell. Elindítanánk egy 
folyamatot rendeletben, hogy melyek azok sírok, amit a város megőrzendőnek tart. Bizottsági 
ülés tárgyalta és elfogadásra javasolja. Akinek van még javaslata megőrzendő sírokkal 
kapcsolatban kérem jelezze majd felénk. Van-e kérdés, észrevétel a III. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 
28/2019. (III.14.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala önkormányzat által kezelt sírok vonatkozásában 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
soros testületi ülésre készítse elő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Köztemetőkről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 
módosítását az előterjesztésben szereplő táblázat rendelet mellékletébe történő 
beépítésével kapcsolatosan. 

 
  Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
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 Határidő: 2019. március 14. 
6. napirendi pont:  
A 2019. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Minden évben van Környezetvédelmi Nap, amelyet 
rendeletünkben meghatároztunk. Az Önkormányzatnál május 10-én van. Különböző 
programok kerülnek megrendezésre a városban az intézményeknél. Ilyenkor már beérkeznek a 
pályázatok, elképzelések, amelyekhez anyagi támogatást is kérnek az önkormányzattól.  

Polgármester Úr ismerteti az intézmények programtervezeteit. 

Az intézmények az alábbii támogatási összeget kérték: a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére 40.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola részére 50.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Művelődési Ház és 
Könyvtár részére 40.000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 120.000 
Forint összeget nyújt. Borbély Ellának átadom a szót. 
 
Borbély Ella képviselő: A 11. Környezetvédelmi Konferenciát szervezzük meg a Zöld Óvodák 
részére. Több mint 100 óvónőt várunk. Szem előtt tartjuk egy életen át való tanulást. Mindig 
van új és használható ismeret. Eladóként meghívtuk Merza Pétert a Humusz alelnökét, aki első 
kézből tud nekünk információt adni. Labancz Györgyit a Zöld Óvoda megálmodóját, Kissné 
Dr. Korbuly Katalint, aki a mentálhigiéniás előadást tartja. Az egészségesen élek címet kapta a 
program. A mozgás, a levegőzés, a hulladék és minden, ami ezzel kapcsolatos előadásokat 
fogunk hallani. Helyszíne a Művelődési Ház lesz, illetve a Központi Óvodában lesznek 
megvendégelve a vendégek.  
 

Basky András polgármester: Elég széles körben újságban, önkormányzati honlapon meg 
lehetett találni az információkat a TeSzedd! akcióval kapcsolatosan. Régen a TeSzedd! akció 
egy napra korlátozódott. A meghirdetése március 18-tól március 23-ig tart a program. A 
TeSzedd! akcióba sokan bekapcsolódtak, akik bizonyos területek megtisztításában segítenek. 
Mindenkit várunk ebbe a programban. 8-9 éve veszünk részt az akcióban. Mindig egy-egy 
területet célzunk meg amely eléggé fertőzött. Számos esetben sikeres is volt, mert nem lett 
újabb szemét oda hordva. Vannak olyan emberek, akik nem védik a környezetet és ahelyett, 
hogy használnák azokat a lehetőségeket, amelyek a szemét mentes települést szolgálják. Ma 
már a szelektívgyűjtéstől kezdődően a házhoz menő lomtalanítás, a TeSzedd! akción keresztül 
számos lehetőség van arra, hogy szemétmentes legyen a település. Bizony sokszor azt 
tapasztaljuk, hogy nem ezt választja, hanem egyszerűbbnek találja úton útfélen szándékosan 
nem szándékosan szétszórja a szemetet. Legutóbbi alkalommal is találtunk olyan területeket, 
ahol nagy mennyiségben keletkezett szemét. Nem lajosmizsei lakos volt, hanem Kecskemétről 
hordta valaki oda a szemetet. Vigye a szemetet a szeméttelepre, használja és éljen azokkal a 
lehetőségekkel, amelyekkel szemétmentes lehet a saját közvetlen környezete is. Vannak olyan 
emberek, akik úgy gondolják magukról, hogy környezettudatos emberek, hiszen a saját 
szemetén belül kiviszi a természetbe. Jogos ez a felháborodás mindenkinek, amikor azt látja, 
hogy vannak olyanok, akik fittyet hánynak a környezettudatos magatartásra. Bölcsődében, 
óvodában, iskolában jó úton haladunk, mert a gyerekek megvannak szólítva e tekintetben. A 
határozat-tervezetben az elhangzott összegekkel kiegészítésre kerülnek. Van-e kérdés, 
észrevétel a kiegészített határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
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kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

29/2019. (III.14.) ÖH. 
A 2019. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   
              Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 
2019. évi  Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a 
Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat „3.9.3 
Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.) kormányzati funkció 052080) 
3 692 759 Ft” sora terhére biztosítja, melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap 
programjainak megtartásához a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde részére 40.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola részére 50.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Művelődési Ház és 
Könyvtár részére 40.000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 
120.000 Forint összeget nyújt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola részére megítélt támogatási összeget a Gyermekekért 
Plusz Alapítványon keresztül nyújtja és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.  

 
Határidő: 2019. március 14. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

7. napirendi pont:  
Döntés Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A 7. előterjesztés levételre került, így a 8. előterjesztés 
következik. Az elmúlt évben döntés született a szennyvíz telep mellett lévő területen bizonyos 
terület árveréséről. Ezen a területen a csatorna, amely elviszi a lajosmizsei belvizet, a 
szennyvíztelep vizét, a Mizsevíz hulladékvizét. Általában nem önkormányzati területeken, 
hanem magán területek. Rendezésre kerül ez a helyzet, csatorna került kialakításra, amely 
ennek a víznek az elszállítását biztosítja. Ez a szennyvíz önkormányzati csatornán keresztül fog 
elmenni. A csatorna területe ingyenesen átkerülne az önkormányzat tulajdonába. A határozat-
tervezetben Jegyző Úr pontosítást javasol. Az alábbi szövegrésszel egészül ki a határozat-
tervezet 2.) pontja: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az ellenérték nélkül felajánlott 0401/76 hrsz.-ú területet ingyenes átadás jogcímen elfogadja.” 
Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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30/2019. (III.14.) ÖH. 

Döntés a Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről, szolgalmi jog 
alapításáról  

Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 18/2019. munkaszámú változási 
vázrajz szerinti telekalakításhoz és a szolgalmi jog bejegyzéséhez. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ellenérték nélkül felajánlott 0401/76 hrsz.-ú területet ingyenes átadás jogcímen 
elfogadja.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Basky András polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező 
ingyenes átadással egybefoglalt telekalakítási és szolgalmi jogot alapító szerződés 
aláírására. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 18/2019. munkaszámú 
változási vázrajz és az ingyenes átadással egybefoglalt telekalakítási és szolgalmi 
jogot alapító szerződés aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  

Határidő: 2019. március 14. 

8. napirendi pont:  
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Eddig 57 érték került be az Értéktárba. A Lajosmizsei Grillázs 
Majális is felvételre került az Értéktárba. A Majális az igényeknek megfelelően kiszélesedett és 
mézeskalács készítők is részt vesznek a Majálison. Kérelmezték, hogy a „Lajosmizsei Grillázs 
Majális” helyett Grillázs és Mézeskalács Majális” néven szerepeljen az Értéktárban. A 
Bizottság javaslattal élt továbbá a Megyei Értéktár Bizottság felé, hogy felvételre kerüljön az ő 
értékei közé is.  

Évek óta nagy hangsúlyt fektet a Település Értéktár a gyerekeket is bevonják a munkába. 
Vetélkedőket szerveznek az általános és középiskolásoknak. A gyerekek feladata az, hogy egy 
helyi értéket tárjanak fel és készítsék el az Értéktár Bizottság felé. A lajosmizsei csapat László 
Ildikó vezetésével eljutottak a megyei döntőig. A csapat tagjai: Czigány Dániel, Csontos 
Letícia, Hajdrik Fanni, Jáger Alexa, Ország Kristóf, Ötvös István, Rónay Csanád, Rubos Panna, 
akik a versenyes 4. helyezést érték el. Személyes érintettségem miatt nem szavazok. Van-e 
kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt (Basky András polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott) - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

31/2019. (III.14.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 
beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. március 14. 

 
9. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A Bácsvíz Zrt.-vel van egy üzemeltetési szerződésünk, mely az 
ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A fejlesztéseket át kell vezetni a 
megállapodáson, amely több ezer tételből áll. Új pontok kerülnek bele, amelyek 2018. évi 
változások. Az előterjesztés 3. oldalán fel vannak sorolva a tételek és ezeket kell átvezeti a 
szerződésben. Eredetileg a Bizottságnak tárgyalni kellett volna az anyagot, de határidőre nem 
érkezett meg a Bácsvíz Zrt-től az anyag, így most került kiosztásra. Van-e valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót. 
 
Belusz László képviselő: A mellékletet megkaptuk e-mailen. Felsorolja az összes érintett 
útszakaszokat. Egy dolgot nem találtam meg. A 2018. évi átadott vízhálózat nem szerepelt sehol 
sem. Ez valamiért kimaradt vagy később kerül bele?  
 
Szilágyi Ödön irodavezető: Nem maradt ki, nincs még rá az üzemeltetési engedély. A Bácsvíz 
Zrt. szerzi be és ez hosszú folyamat, mire a vízügyi hatóságtól megszerzi.  
 

Basky András polgármester: A következőben biztos benne lesz. Van-e kérdés, észrevétel a 
határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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32/2019. (III.14.) 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: 2019. március 14. 

 
 

10. napirendi pont:  
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtása  

Előadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Felvett napirendi pont tárgyalása következik. Tavaly a Kormány 
úgy döntött 12.000 Ft-tal a nagy hidegre való tekintettel támogatja azokat a fogyasztókat, akik 
távhővel és gázzal fűtenek és a számlájukon jóvá is lett írva. Lett egy kiegészítés azok számára, 
akik nem kaptak e féle támogatást. Tavaly évben megérkezett a 8 724 000,- Ft támogatási 
összeg. Lajosmizsén több mint 700-an igényelték a támogatást. Aki már kapott gáztámogatást 
erre a támogatásra már nem jogosult. A Katasztrófavédelem bizonyos ellenőrzéseket elvégzett, 
amelyek kiderítették, hogy vannak olyan esetek, amikor megkaphatták már a támogatást. Az 
anyagot megküldték az önkormányzatnak, melyben jelezték mely lakások, ingatlanok nem 
jogosultak a támogatásra. Előkészítése nem volt egyszerű, kevés információ áll rendelkezésre. 
Átadom a szót Jegyző Úrnak. 

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő Testület! Polgármester Úr már majdnem mindent 
elmondott. A rezsicsökkentésnek volt egy I. fordulója tavaly tavasszal. A Kormány ősszel 
hozott egy határozatot azok számára, akik az I. körben nem részesültek támogatásban. I. körben 
a gázzal és távhővel fűtőek kaptak támogatást, illetve gázórával rendelkeznek. 2018. október 
15-ig volt egy jogvesztő határidő, azon háztartások részére, akik az I. körben nem részesültek 
támogatásban. 2019. Október 15-ig benyújthatták az igényüket, ennek érdekében az 
önkormányzat és a Hivatal mindent megtett, hogy a lakosság erről értesüljön, így a tavaly 
szeptemberi hírlapban egy igénybejelentő lapot jutattunk el minden háztartáshoz. Hirdetésre is 
került különböző fórumokon. Lajosmizsén 727 háztartás igényelt támogatást. A támogatást 
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természetben kell adni és az önkormányzatnak kell lebonyolítani. Nehéz ennek a lebonyolítása, 
mert nem igazán van szabályozva. Kormányhatározatok vannak, hatásköri problémák vannak. 
Az igénylők között vannak olyanok is, akik már egyszer részesültek ebben a támogatásban és 
ismét benyújtották. Az elmúlt hetekben zárult le a 727 háztartásnak az előzetes vizsgálata. Ez a 
Katasztrófavédelem joga és lehetősége volt. Minden olyan igénylő, aki jogtalanul igényelt és 
igénybe veszi a támogatást ismételten, azokkal szemben szabálysértés és büntetőeljárást kell 
kezdeményezni. Pár héttel ezelőtt érkezett meg egy lista a Katasztrófavédelemtől, melyben 
kiderült, hogy minden 6. igénylés aggályos. A listából 10 háztartást leellenőrzött és 3 esetben 
jogosulatlan volt az igénylés. Az aggályos háztartások ismételten nyilatkoztatni fogjuk az 
igényüket. Elővannak készítve a szerződések azokkal a vállalkozókkal, akik ezt természetben 
fogják biztosítani. Lajosmizsén három vállalkozóval kerülne lebonyolításra: a GOMÉP Kft-vel, 
a GÁZTRANSZPORTER Kft.-vel, és az Építővas Kft.-vel. Felvettük velük a kapcsolatot, a 
szerződés-tervezeteket megküldtük. Szükségesnek tartottam, hogy a Képviselő-testületet 
tájékoztassuk erről. Polgármesternek felhatalmazást kérünk, mert a támogató szerint a helyben 
szokásos módon kell megoldani a feladatot.  A Polgármester Úr az utalványokat aláírja és a 
vállalkozókkal a szerződéseket megkösse annak érdekében, hogy ezt természetben kell 
biztosítani. 2020. február 14-ig kell elszámolni és erre is felhatalmazást kérünk a 
Polgármesternek.   

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Aki erre jogosult, annak mi a teendője? Nagyon sokan várják 
és érdeklődnek ez iránt. 

dr. Balogh László jegyző: Jövő hét hétfőn megkötjük a szerződéseket és ezt követően 
utalványokat állítunk ki. Az utalványok 12.000 Ft-ról fognak szólni. Akik gázpalackot 
igényeltek esetében háromszor 4.000 Ft-os utalványt adunk és a különbözetet kézpénzben 
hozzá kell adni a támogatottnak. A gázpalack ára változik, másképp nem lehet megoldani. Az 
utalvány szigorú számadású nyomtatvány, amit a Hivatalban fogunk kiosztani átadás átvétellel. 
A vállalkozó a természetben a tüzelőanyagot biztosítja, ezt az utalványt bevonja és ezt az 
utalvány visszajuttatja számlával együtt és ez alapján fogjuk ezt a támogatási összeget 
megfizetni a vállalkozóknak. Az utalványt 2019. december 15-ig kell felhasználni. Az utalványt 
meg kell őrizni és az utalványt, amikor megkapja, a tüzelőanyagot át kell adni a vállalkozó 
részére. Az utalványt az állam felé el kell számolni. Az utalványnak nagyon szigorú szabályai 
vannak, szerepelnie kell személyes adatoknak, a tüzelőanyag fajtának és súlyának. Csak azok 
jogosultak, akik 2018. október 15-ig az előzetes igényüket benyújtották. A határidő jogvesztő 
volt. Pótbenyújtásra már lehetőség nincs. Jövő héten kiosztásra kerülnek az utalványok és a 
vállalkozónál ezek beválthatók lesznek. Az utalványt csak tüzelőanyagra lehet fordítani, a 
szállítási költségeket nem tartalmazhatja.   

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ezt az ügyet Kovács Rebeka 
intézni, a későbbiekben is őt kell keresni. A hírlap következő számában pár információt 
beleírunk ezzel kapcsolatban. Ez olyan pénz, amivel el kell számolni, ezért van szükség a 
felhatalmazásokra. Ha valaki jogtalanul veszi igénybe a támogatást jogi felelőssége lesz, 
visszafizetési kötelezettsége lesz. Tegnapi TÖOSZ ülésen is szóba került az ügy. Az 
önkormányzatok csak most jutottak el a szerződések megkötésére, egy ideig nem volt meg a 
tájékoztatás, ami alapján az önkormányzatok, hivatalok el tudtak volna indulni. Az 
utalványokat 2019. december 15-ig kell beváltani.   
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Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
33/2019. (III.14.) ÖH. 
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtásáról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat és a BMÖGF/69-79/2018. iktatató számú 
támogató okirat alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére 
12.000.- Ft összegű természetbeni támogatás nyújtása érdekében szükséges 
szerződéseket megkösse, a további szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatás 
felhasználásáról 2020. február 14. napjáig a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé az ebr42 rendszeren keresztül elszámoljon. 

 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 14. illetve folyamatos. 
 
11. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Mai nap folyamán Pokomándy Ferencné Kollár Sarolta 
fordult hozzám. Kérte a segítségemet, mert napirendszerűen méltatlan helyzet éri azokat a 
családokat, akik a Dózsa György úton laknak a Szent István Patika melletti épületekben és 
próbálnák a saját otthonukat megközelíteni. A mai nap folyamán, mint oly sokszor elmondása 
szerint nem tudta megközelíteni, mert a bejáróban volt egy gépjármű és eltorlaszolta az utat, 
elfoglalta a közlekedési tábla ellenére a bejáratot, a saját lakásába nem tudott bemenni. Nem 
csak ez volt az oka a felháborodásnak, hanem az is hogy, az a bizonyos gépjárművezető 
megengedhetetlen hangnemet engedett meg magának ily módon a panaszost méltatlan helyzet 
érte. Erre való tekintettel kérem az önkormányzat segítségét, hogy segítsen abban, hogy ehhez 
hasonló esetek ne forduljanak elő. Kérdezem az önkormányzat mit tud ennek érdekében tenni, 
hogy a családok akadálytalanul a saját lakásukba, biztonsággal, nyugalomban tudjanak bejutni?  
 
Basky András polgármester: Én is beszéltem Pokomándy Ferencnével a mai nap folyamán. 
Maximálisan megértem az ő problémáját, hiszen neki azon az úton keresztül tud az ingatlanba 
közlekedni. Másfél évvel ezelőtt volt már egy kialakult terv, amely szerint ennek a területnek 
posta előtt, gyógyszertár előtti rész rendezését kezelte volna. Akkor az volt, hogy ne valósuljon 
most meg, hanem kezeljük egyben az egész területet. Azt a helyzetet, ami a szokásból alakul ki 
a lakosok részéről nem nagyon lehet kezelni, mert a szokásjogot alkalmazza mindenki. Az a 
terület a Zöld Város projektbe van beépítve. Ez is pont olyan része a pályázatunknak, amely 
engedélyköteles terület. Engedély nélkül a pályázatot sem lehet kiírni, ezek mind nehezítik az 
ügy megoldását. A megoldás meg lesz, mert az ott lakok, az ottani üzletek közlekedését 
biztosítja. Ami nehezíti a dolgokat, hogy a közút nélkül nem megoldható probléma. Ez az 5 
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útnak a lámpa, a csomópont, a gyalogátkelőhely, ami olyan frekventált hely csak bizonyos 
megoldásban engedélyez az ott lakók közlekedésre, illetve az autóbejárók közlekedésére is. Azt 
kellene tudomásul venni mindenkinek, hogy annál a szervizútnál megállni tilos tábla ki van 
helyezve. Egyszer ott voltunk egy bejáráson és megállt ott egy fiatalember megállt a szerviz 
úton, mert ügye van. Jeleztem neki, hogy nem jó helyen állt meg, mert ez szervizút. Közölte, 
hogy miért ne állhatna meg ott? A szervizút után ki van helyezve egy megállni tilos tábla. És 
közölte, hogy ezt a táblát még soha nem látta. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. A 
gyógyszertár és az említett háznál lévő rész szervizút és egy parkolási lehetőség van a 
gyógyszertár előtt, ahol áruszállításra, mozgáskorlátozottak megállására volna lehetőség. Ezt a 
lakosoknak, elsősorban az autótulajdonosoknak kell tudomásul venni, mert nem lehet megállni 
a gyógyszertár ajtajában, hanem 50-100 méterrel arrébb kell megállni. Megértem a Sári 
problémáját. A rendőrség is rendszeresen szokott figyelmeztetni, illetve a közterület-felügyelők 
is. Viszont a másik oldalról jön az, hogy elűzzük a gyógyszertár ügyfeleit, mert nem tudnak 
megállni. Megoldás az lesz, ha az a terület rendeződni fog. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a 
szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A Zöld Város projektben már ismerjük, hogy hatósági 
engedélyezési szakaszban van. Későbbi időszakban rendeződik ez a probléma. Lehetne-e 
állampolgári bejelentés alapján közúti igazgatóság jelenlétében egy helyszínén egy bejárást 
ennek érdekében.  
 
Basky András polgármester: Ezen a helyszíni bejáráson már túl vagyunk. Tábla van. A 
közlekedő ember úgy gondolja, hogy azt a táblát nem kell figyelembe venni. Behajtani, 
megnézni azt, hogy keresztül tud menni ott áll egy autó, második, harmadik autó és aki haza 
akar menni az nem tud. Biztos ő, aki megállt a megállni piros táblánál eltorlaszolva ezzel a 
Sáriéknak a bejutását, ha az ő háza előtt lenne biztos fel lenne háborodva. Sebők Mártának 
átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: A Pokomándyné Sári engem is felhívott és szó szerint kérem 
tisztelettel Polgármester Úr, hogy mit mondtál a Sárinak? Mert ő elmondta a verzióját és az 
engem rosszul érintett.  
 
Basky András polgármester: Egyszer már volt egy megoldás és lefutottuk a kört, akkor 
testület előtt volt és le lett szavazva. A Gazdakör nem támogatta.  

Sebők Márta képviselő: De ezt nem csak a Gazdakör nem támogatta. Azt gondolom közös 
Képviselő-testületi döntés volt, hogy a Zöld Város keretében oldjuk meg. Ez azért enyhe túlzás, 
hogy lakossági panaszra ezt kell válaszolni, hogy a Gazdakörös képviselők nem támogatták. Ez 
nem helyén való én azt gondolom és nem fedi az igazságot. 

Basky András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Belusz Lászlónak átadom a szót. 
 

Belusz László képviselő: Köszönetet szeretnék mondani, hogy a Berénybenei út kitakarították 
a parkosok területet és a Baross téren. Köszönjük a munkájukat. Kátyúkkal kapcsolatban lenne 
egy kérdésem, hogy elindult-e ennek a folyamata, meg lett-e közbeszereztetve már vagy a 
folyamat elindult-e már, mikor várható az utakon a kátyúzás? Nagyon sok helyen igény lenne 
rá, többek között a Vasút utcában is fel kellene tölteni az út széleit és padkákat is fel kell tölteni. 
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Régóta kerülgetjük a táblákat a Gomép Kft-vel szemben lévő benzinkút átadása mikor várható? 
Elég hosszasan húzódó történtet már.  

Basky András polgármester: Benzinkút ügyben nem nagyon tudok nyilatkozni, mert nem 
rajtunk múlik az 5-ös útnak a története és a benzinkútnak a története. A benzinkút még nem 
üzemel, közel egy éve ebben az állapotban van. Kátyúzás tekintetében március 22-ig várjuk az 
árajánlatokat a szolgáltatóktól és áprilisig kértük az ajánlatokat a kátyúzás tekintetében. 
Áprilisban indulnak el a keverők, addig nem lehet vele foglalkozni. A parkosok több esetben 
igyekezett megoldani azt a problémát, ami út közben keletkezett. Áprilisban várható a kátyúzás. 
Sápi Zsombornénak átadom a szót! 

Sápi Zsomborné képviselő: A Zöld Várossal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Úgy 
érzem nagyon sok kritika éri az önkormányzatot, illetve a testületet azért, mert a Zöld Városnak 
tavaly óta itt van a pénz. Tudom, hogy vannak határidők, tervezések. Úgy érezzük többen is, 
hogy nincs erőteljesen hajtva ez a program, hogy megvalósuljon. Lehet volt már róla szó 
interpelláció keretében, vagy bizottsági ülésen tavaly év folyamán, hogy a központban lévő 
posta, élelmiszerbolt és a bankok vezetőségét megkeresi a Polgármester Úr, hogy nem-e a saját 
dolgozóinak tudnának biztosítani beállást, mert némelyik szervezetnek az udvara elég nagy 
ahhoz, hogy autóval be lehetne állni. Ez a megkeresés, hogy áll? Milyen választ kapott rá 
Polgármester Úr? A másik kérdésem pedig az, hogy igen kellemetlen dolog ez. Itt szoktam 
lenni az üléseken, azt hiszem egy ülésről hiányoztam, nem emlékszem olyanra, hogy a 
Gazdakörösök gátolták volna a Zöld Város projektet. Szeretném a Kollár Sárinak is helyre tenni 
ezt a mondatot. Soha nem emlékszek olyanra, hogy a Gazdakörös képviselők ellene szavaztak 
a Zöld Városnak vagy félreértettem valamit. Ezt szeretném még egyszer megkérdezni, hogy ez 
hogy zajlott? Szeretném ennek a tisztába tételét, ha kell jegyzőkönyvet kikeresve és 
szavazatokkal együtt. 

Basky András polgármester: Parkolás tekintetében meg tudom mondani a választ, nem ment 
még ki ez a megkeresés a vállalkozók felé. Zöld Város tekintetében ez nem Zöld Város témakör 
volt, hanem előtte lévő témakör volt. Több dolgot is felvetettünk, az egyik a Sury iskola melletti 
terület rendezése volt, a másik konkrét tervekkel jöttünk, hogy megvalósítjuk ezt a problémát a 
gyógyszertár és a Sáriék háza előtti terület. 

Sebők Márta képviselő: Csak azt közösen tettük a testülettel. 

Basky András polgármester: Akkor én azt szolgalmaztam, hogy ezt oldjuk meg. A Gazdakör 
részéről jött az a javaslat, hogy napoljuk el, ne csináljuk, meg úgy csináljuk meg, hogy az 
egészet bevisszük a rendszerbe. Utána jött a Zöld Város projekt és bevittük az egészet a Zöld 
Város projektbe és e miatt nyilván lassabban haladnak a dolgok. Sajnos nem csak lajosmizsei 
eset, mindenkinek a projektjei nehezen haladnak tervezői kapacitás hiányból és egyéb okokból 
kifolyólag. A magam részéről igyekszem és hajtom ezeket a dolgokat, de amikor olyan 
problémák jönnek közbe, amik előre nem láthatóak, ezeket meg kell tudni oldani. Zöld Város 
tekintetében én is azt reméltem, hogy sokkal jobban fogunk a haladni. Az engedélyeztetések 
január óta nem történtek meg és most itt vagyunk március közepén. Nem tudjuk, hogy az 
engedélyek mikor fognak az engedélyek megérkezni. A Járási Hivatal bezúdítottak egy csomó 
projektet.  
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Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen a szót. Ez azért is nagyon kellemetlen, mert a volt 
évfolyamtársaimtól hallom, hogy Polgármester Úr bizonyos fórumokon azt terjeszti a 
lajosmizsei ellenzékről, hogy gátolják Lajosmizse város fejlődését és semmilyen fejlesztésben 
nem partnerek. Azt gondolom, hogy ez nem egy korrekt eljárási mód, hogy azért nem haladnak 
az ügyek. Kettő dolog van, amiért feltétlenül szólni akarok. Az egyik ez a mobiltelefonos flotta. 
Úgy gondolom, hogy ez 1 éves probléma és 1 év az igen hosszú idő volt ahhoz, hogy ezt el 
lehetett intézni. Félévvel ezelőtt Polgármester Úr azt mondta, hogy csarnok és Zöld Város és 
egyéb dolgok miatt nem tudja elintézni. Most már 1 évet vártunk erre és azt gondolom a 
dolgozók és az intézményi dolgozókon nagyon sokat tudnánk ezzel a mobiltelefonos flottával 
segíteni, de a mai napig nem történt meg valamilyen oknál fogva. Nem tudom, lehet a 
Gazdakörösök ezért a hibások.  

A következő az, amit szeretnék mondani, hogy rendszeres lakossági igény jelzés értékű a 
sportcsarnok szükségességéről. Folyamatosan kapjuk a jelzéseket, hogy szükség van a 
sportcsarnokra, és hogy áll a sportcsarnok építése? 2015 óta eltelt 4 esztendő. A képviselők 
anyagot kértek a Polgármester Úrtól indítvány kapcsán, hogy tisztán lássunk az elszámolással. 
Ez majd valamikor meg fog érkezni. Közben e-mailen kaptunk anyagokat szintén a csarnokkal 
kapcsolatban, amiből számomra kiderül, hogy tulajdonképpen 4 év alatt elértünk két sikertelen 
közbeszerzést.  Ez az, amit tudtunk tenni a csarnokért. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezért 
ki a felelős? Négy év alatt nem jutottunk el odáig, hogy egy érvényes közbeszerzésünk legyen. 
Ki a felelős azért, hogy ilyen károk keletkeztek az önkormányzat részéről?  Több száz millióval 
emelkedett a csarnok költsége. Elutaltunk támogatást vagy előleget, közben keletkeznek olyan 
számlák, amelyeket ki kell fizetni. Ki a felelős ezért? Ezt szeretném kérdezni tisztelettel.  

Basky András polgármester: A flotta tekintetében ez egy lehetőség. Voltunk már benne egy 
flottában és bizony annak elég sok nehézséget okozott annak idején és meg is lett szüntetve. A 
flottával kapcsolatban futottuk a köröket. Nem látom egyértelműen annak a hozadékát, hogy ez 
annyira jó lenne az önkormányzatnak. Bevonni több 10-100 embert, a problémakör kezelésére, 
nem látom azt a személyt, aki ezt tudná kezelni. Ha valamilyen paraméter nem teljesül, annak 
súlyos körülményei vannak. Nehéz egy flottát úgy kezelni, hogy benne vannak az intézmények, 
az önkormányzat. Nem érzem, hogy ez a flotta könnyen kezelhető lenne. Sportcsarnok 
tekintetében van egy indítvány, amiben arról volt szó, hogy majd később beszélünk róla.  

Sebők Márta képviselő: Tényleg szeretném megkérdezni, hogy 4 év alatt miért nem jutottunk 
el egy érvényes közbeszerzésig?  

Basky András polgármester: Jövő héten lesz egy ülésünk és akkor bővebben kitérünk rá. 
Borbély Ellának átadom a szót 

Borbély Ella képviselő: Megkerestem már ezzel kapcsolatban Szilágyi Ödönt az úttolással 
kapcsolatban. Nem csak külterületen van földút, hanem belterületen is: Telepi út egy része, 
Fecske utca, Beneszél utca stb. Ebben történt-e valamiféle intézkedés?  

Szilágyi Ödön irodavezető: Saját gépekkel történt.  
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Basky András polgármester: Ma egyébként kaptam egy levelet az egyik külterületi lakótól és 
megköszönte az útjavítást, ami nem nagyon szokott előfordulni. Meg is lepődtem. 

Sápi Zsomborné képviselő: Az elsőbbségadás táblák színe nem piros, hanem fehéres 
rózsaszín. Nagyon sok helyen látni a városban. Nem megfelelő látási viszonyoknál nem olyan 
szembetűnő.  

Basky András polgármester: Kérem, hogy konkrét helyet mondj. Ilyen jelzések szoktak 
érkezni. Szilágyi Ödön évente több táblát szokott cseréltetni. Fekete Zsoltnak átadom a szót. 

Fekete Zsolt képviselő: Múlt testületi ülésen jeleztem, hogy Béke lakótelepen, szemétszigeten 
a konténerek a kanyarban továbbra is ott van. Egy hete történt, hogy a szél befújta az út túlsó 
oldalára a konténert és majdnem baleset történt. Mai napig ott vannak.  

Basky András polgármester: Üresek vagy tele vannak?  

Fekete Zsolt képviselő: Teli vannak, elviszik, és ugyanoda teszik vissza. Hetente ürítik.  

Basky András polgármester: Nem az ürítéssel van a probléma. 

Fekete Zsolt képviselő: Ürítik, és nem rakják vissza a szigetre. A kanyarban vannak a 
konténerek és a szél kifújta az egyiket és ebből baleset is lehetett volna.  

Basky András polgármester: Megpróbáljuk visszatettetni és a szolgáltatónak felhívjuk erre a 
figyelmét. Orbán Antalnak átadom a szót. 

Orbán Antal képviselő: A Sári féle ügyhöz szeretnék szólni. Én is személyesen találkoztam a 
Sárival a Nagyboltnál és felháborodva mondta, amit Irénke is elmondott. Felhívott téged és 
mondta, hogy mit mondtál neki. Úgy érzem a Gazdakör nem is volt, ez már 15 éves probléma. 
15 év alatt nem volt megoldva és most ránk próbálod azt, hogy mit nem szavaztunk meg.   

Basky András polgármester: Az előterjesztés itt volt, a javaslat itt volt a pénz megvolt rá, 
megtudtuk volna csinálni. Akkor az volt a javaslat, hogy ezt ne így csináljuk, hanem az egész 
területet tegyük rendbe. Ahhoz, hogy az egész területet rendbe tegyük, meg kell várni, hogy 
ezek a folyamatok a végére érjenek. Én legalább annyira sajnálom a Sárit, mint bárki más. 
Megértem, ha ez ember haza akar menni, szeretne bejutni a házába.  

Orbán Antal képviselő: De ez már 15 éves probléma.  

Basky András polgármester: Igen, de miután nem önkormányzati útról van szó, ezért sokkal 
nehezebb a problémát kezelni. Közút nélkül nem lehet. Zöld Város keretében reméljük, 
megtudjuk oldani ezt a problémát. Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Kérném szépen tisztelettel annak az ülésnek a jegyzőkönyvét, amikor 
ezt a napirendi pontot tárgyaltuk és leszavaztuk. Köszönöm szépen. 

Belusz László képviselő: A honlapon fent van, nyilvános. 
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Sebők Márta képviselő: Jó, de kérném szépen. Polgármester Úr emlékszik rá mi történt én 
nem emlékszem rá.  

Basky András polgármester: Jó rendben. Egyéb interpelláció van-e még? Kérdezem 
képviselő társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációra adott választ?  
 
Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom. 
 

Sápi Zsomborné képviselő: A Kollár Sári féle ügyet nem tudom elfogadni a többit, eltudom 
fogadni.  

Basky András polgármester: Én sem tudom elfogadni, de a Kollár Sári ügyben, aki 
interpellált? 

Sebők Márta képviselő: Én nem fogadom el az interpellációra adott választ. 

Orbán Antal képviselő: Én sem fogadom el. 

Basky András polgármester: A jegyzőkönyvet elővesszük rá. Ez nyílván napirendi ponton 
marad.  

Sápi Zsomborné képviselő: Tisztázni szeretnénk. 

Basky András polgármester: Erre azt mondtam, hogy a jegyzőkönyvet elővesszük és 
megnézzük. 

Sápi Zsomborné képviselő: Rendben van, ha a jegyzőkönyv elő lesz véve, akkor elfogadom a 
választ. 

Sebők Márta képviselő: A csarnokkal is vannak problémáim. 

Basky András polgármester: A csarnok tekintetében lesz egy külön napirendi pont, amikor 
erről fogunk beszélni.  

Sebők Márta képviselő: Ezt mondjuk 4 éve, mindig mondjuk, majd ekkor toljuk, még toljuk, 
és majdcsak egyszer elévül a követelésünk.  

Basky András polgármester: Nem fog elévülni. 

Sebők Márta képviselő: Vagy elfejeltjük a csarnokot. Az a baj, hogy lakossági igény van rá.  

Basky András polgármester: Lesz egy külön napirendi pontunk, amikor erről fogunk 
beszélni. Itt lesz Fűzy András is.  

Sebők Márta képviselő: Ez testületi ülés keretében lesz? 

Basky András polgármester: Azt kértétek nem? 

Sebők Márta képviselő: Igen.  
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Basky András polgármester: Testületi ülés keretében lesz. Ezt Képviselő-testületi 
indítványba beadtátok. Mai alkalommal beszélhetünk még róla és a következő alkalommal is 
beszélhetünk róla. 

Sebők Márta képviselő: Csak tudod András az a borzasztó kellemetlen, hogy ez a pénz elment 
4 éve. Minden felelős vezető, ha ad egy előleget vagy működésre támogatást az elemi érdeke 
az, hogy 100%-ban az elszámolást prezentálni tudja azoknak, akik kíváncsiak rá, mert 
ellenőrzési joguk is van. Ez a világon mindig így működött a gyakorlatban is így működött. 
Amikor oda megyek és kérek bizonylatot bármiről azt nekem rendelkezésemre bocsájtják. 4 év 
alatt idáig nem jutottunk el. Sokszor kértem számoljon el, hozza a bizonylatokat.  

Basky András polgármester: Néhány hónapja az elszámolás megtörtént. A belső ellenőr 
ellenőrizte. 

Sebők Márta képviselő: Még is tudtam új papírokat kérni, amik nem álltak az önkormányzat 
rendelkezésére. Miért?  

Basky András polgármester: Ha neked ilyen igényed van, akkor megkérjük. 

Sebők Márta képviselő: Nincsen speciális igényünk. Ez mind az elszámolással kapcsolatos.  

Basky András polgármester: Megkértük a papírokat. Amit kértetek azt teljesíteni fogjuk. 

dr. Balogh László jegyző: Az SZMSZ 16. § (6) és (7) bekezdése kimondja, hogy „(6) Ha a 
képviselő a választ nem fogadja, el a Képviselő-testület egyszerű többséggel határoz az 
interpellációra adott válasz elfogadásáról. 
(7) Ha a Képviselő-testület a választ elutasítja, az interpellációt a polgármesternek vagy az 
illetékes bizottságnak kell kiadni kivizsgálásra és erről egyszerű többséggel határozatot kell 
hozni.” 

Sebők Márta képviselő: Haladjunk, elfogadom.  

Basky András polgármester: Elfogadta Sebők Márta képviselő a választ, hogy visszatérünk 
erre a problémára. Van-e ezek után, aki még nem fogadta el a választ? 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 

Belusz László képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 

Orbán Antal települési képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 14.37 órakor 
bezárom. 
 

Kmf. 
 

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


