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Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

LMKOH/349-14/2019. 

 

 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 

2019. szeptember 26. 

 

 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (...) önkormányzati 

rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

112/2019. (IX.26.)  Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának véleményezése 

113/2019. (IX.26.)  Lajosmizse, 2605/92 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatala 

114/2019. (IX.26.)  A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 

ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 

115/2019. (IX.26.)  A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  Közműves 

szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

116/2019. (IX.26.) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

117/2019. (IX.26.)  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

118/2019. (IX.26.)  Suba Benedek közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 

119/2019. (IX.26.)  Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 

(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására 

pályázati felhívás kiírásáról 

120/2019. (IX.26.)  A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 

(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására 

pályázati felhívás   

121/2019. (IX.26.)  Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 

122/2019. (IX.26.)  Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

123/2019. (IX.26.)  „Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás módosított ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

124/2019. (IX.26.)  Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont® létrehozásához      
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125/2019. (IX.26.)  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 

2018. szeptember és 2019. augusztus között végzett - munkájáról   

126/2019. (IX.26.)  Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

127/2019. (IX.26.)  Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

128/2019. (IX.26.)  Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása 

129/2019. (IX.26.)  Felhatalmazás sportcsarnok felújításával kapcsolatos szakmai munka 

elkezdéséhez 

130/2019. (IX.26.)  Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. 

azonosító számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése”című pályázat kapcsán 

131/2019. (IX.26.)  Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. 

azonosító számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése”című pályázat kapcsán 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. szeptember 27-én, 10.09 órakor a Lajosmizse Városháza 

Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 

 

Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, 

Józsáné dr. Kiss Irén, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal képviselők. 
Bejelentéssel távol: Sápi Zsomborné képviselő 1 fő. 

Később érkezik: dr. Adonyi Lajos alpolgármester. 

A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző   

             

   

Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla irodavezető 

    Szilágyi Ödön irodavezető 

    Horváth Sándor pályázati referens 

    Dodonka Csaba pályázati referens 

    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

Kunné Sipos Ágnes óvodavezető-helyettes 

    Suba Benedek mb. IGSZ vezető 

 Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 

 Nagy István informatikus 

 Stoica Martin 

 Koós Kata Petőfi Népe újságíró 

 Hajdú Zoltánné bölcsődevezető 

 Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT. 

 Guti Istvánné Művelődési Ház vezetője 

Kovács Gábor települési főépítész 

    

Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 

 

Basky András polgármester: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi 

ülésünkön. Nem gondoltam 5 évvel ezelőtt, hogy ilyen gyorsan telik az idő. Ennek a ciklusnak ez az 

utolsó testületi ülése.  Az elmúlt 5 év egy nagyon dolgos 5 év volt. A Képviselő-testülettel sok olyan 

dolgot tudtunk megoldani, amelyet szerettünk volna a kezdetekben megvalósítani. Nyilván vannak 

feladatok, amelyek még váratnak magukra, illetve mindig vannak olyan dolgok, amelyek újonnan 

jelentkeznek. Vannak folyamatban lévő ügyek , amelyek újonnan megjelennek, és van egy jó néhány 

ügy amit sikerül befejezni ebben a ciklusban. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az aktív 

munkáját az elmúlt 5 évben. Köszönöm a bizottságok munkáját, hiszen az, hogy a testületi üléseken 

a döntéseinket nagy többséggel egyhangú igennel tudtuk megszavazni ahhoz az is kellett, hogy a 

bizottsági ülésekre előterjesztett anyagok, amelyeket a közvetlen munkatársaink készítettek azok 

olyan minőségűek legyenek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy tárgyalni lehessen. Ezt köszönöm 

jegyző úrnak, aljegyző asszonynak és azoknak, akik az előterjesztéseket készítették. Köszönöm a 

bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, hogy javaslataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy mindig a 

lehető legjobb döntés tudjuk meghozni, legalábbis azt a legjobb döntést amit abban a pillanatban az 

előterjesztés szerinti dolgokban meg tudtunk tenni. Abban biztos vagyok, hogy a mostani testület 

Lajosmizséért dolgozott és abban is, hogy a következő testületnek is az lesz a dolga, hogy a 

lajosmizsei dolgok minél jobban, minél szebben minél aktívabban megvalósulhassanak. Magam 

részéről várom az október 13-i estét. Szeretnék túl lenni rajta, de szerintem, akik itt ülnek, azok 
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mindannyian így vagyunk vele. Remélem, hogy egy olyan kampányban fogunk lenni, amely után 

ugyanilyen barátsággal tudjuk egymást üdvözölni, aki indul a választáson, az tudja, hogy ez egy ilyen 

dolog ezzel együtt kell élnünk. Szeretném megköszönni mindenkinek egy kis emlékkel, ajándékal ezt 

az elmúlt 5 évet. Az ajándékban néhány lajosmizsei finomság van tea méz, Mizse Kincse lekvár, ami 

ugye a lajosmizsei szamócásoknak a termékéből van. Tartalmaz még egy fotókönyvet, amely a 

Lajosmizse Város 25 éve város kiadványa. Ez egy olyan kiadvány, amire mindenki szívesen fog tudni 

visszaemlékezni az elmúlt 5 évre. A testületi ülést mielőtt elkezdenénk néhány dologról szeretnék 

tájékoztatást adni. Az iskolai konyha elkészült, amelynek az átadó ünnepsége ma délután 4 órakor 

lesz. A konyha felújítást elméletileg  tavaly kellett volna befejezni, de ez nem valósult meg, hiszen 

sok mindennek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy ilyen beruházás elkészülhessen. A legfontosabb az, 

hogy iskolai szünet legyen és kellő hosszúságú időnek kell lennie, hogy egy ilyen nagy munkát 

megvalósítsunk. Az idei évben sikerült megvalósítani úgy, hogy a főzés, az már elkezdődhetett 

szeptember 2-án, azonban apróbb munkálatok elvégézésére még a szeptemberi hónap rendelkezésre 

áll. Szombaton lesz a Mozdulj nevű program, amelyre mindenki kapott Dóka-Mezei Anettől 

meghívót. Ez egy napos pályázatból megvalósuló program, amelynek az a célja, hogy a lajosmizsei 

családok kimozduljanak és különböző sportolási lehetőségeket próbáljanak ki. Elsősorban a fitness 

mozgásformákat tudják kipróbálni reggel 9-kor indul egy 10.000 lépéses egészségügyünk 

támogatásáért való programmal ezt követően sok-sok program lesz. Kérem mindenkitől, hogy 

látogassanak ki erre a programra vagy akár egész napra, vagy csak egy-egy program elemét nézzék 

meg, hiszen ez egy érdekes program lesz lajosmizseiek számára. 140. évfordulóját ünnepli ebben az 

évben a lajosmizsei Posta. Ebből az alkalomból a Posta szervez egy kiállítást, amely 10 óra 30-kor 

nyílik meg a Művelődési Házban.  Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Lajosmizse 

Budapest közötti vasútvonal mentén a nosztalgia vonat közlekedése. A lajosmizsei vasútvonal 130 

éves. Elindul Budapestről a nosztalgiavonat megáll szinte minden településen idefelé és visszafelé és 

különböző helyeken programok lesznek. Lajosmizsén is megáll a nosztalgia vonat 1 óra hosszán 

keresztül kulturális programokkal, illetve egy két köszöntő is elhangzik. A vezérkar is jelen lesz az 

ünnepségen, így látni fogják a problémákat, amelyek ezen a vonalon megjelennek. Az igazi fejlődés 

az lesz majd, hogy ha a vonal villamosítása megtörténik. A Kormányablak átadása október 2-án 12 

órakor lesz. A jövő héten az okmányiroda itt bezár és nem lesz majd ügyfélfogadás. Ha az átadás 

megtörtént, akkor pedig már kormányablakként fog üzemelni. Ez azt jelenti, egyébként, hogy az 

eddigi ügyek, amik itt a Városházán intézhetőek voltak az okmányirodában azok továbbra is 

intézhetőek viszont lesz több 100 olyan ügy, amit kormányablakban lehet elintézni, melyek miatt 

eddig be kellett menni Kecskemétre. A város szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy 

kormányablak nyílt. Minden település, ahol kormányablak van az nagyon büszke arra, hogy az ő 

település azok közé tartozik, ahol megnyílt a kormányablak. Józsáné dr. Kiss Irént megkérem 

mondjon pár szót az egészséghétről. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A kollegáimmal együtt igyekeztünk, hogy nagyon sokféle, gazdag 

tematikájú különböző szakmai jellegű programokat és rengeteg szűrést szervezni a helyi lakosságnak. 

Vannak olyan szűrések, amelyet mindenki igénybe vehet, vannak a nőknek szóló,  férfiaknak szóló 

szűrések. Külön hangsúlyt helyeztünk az egyes korosztályok szerint a gyermekeknek 

egészségmegőrzés, gyemekjóléti programokat szerveztünk. Rengeteg szakmai fórum és előadás van 

például hétfőn Dr. Orosz Enikő az Országos Onkológiai Intézettől fog érkezni a májjal kapcsolatos 

egészségügyi témában tart előadást, majd azt követően hétfőn 15.00 órakor a Győrfi Pál az Országos 

Mentőszolgálatnak a vezetője tart előadást. Véradók köszöntése csütörtökön lesz. Egészség Expo 

szerdán lesz. A szakmai napokhoz kapcsolódik még az idősek hete ebből, amit szeretnék kiemelni 

október 1-jén a művelődési ház dísztermében kedden 2 órakor lesz az idősek napi köszöntő. A 

meghívó és sok helyen elérhető. Személyre szóló meghívókat kiküldtük, plakátokat helyeztünk el 

Lajosmizsén, intézményi, Facebook oldalon, honlapunkon elérhetőek tájékozódjanak és éljenek a 

lehetőségekkel. Köszönjük szépen. 
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Basky András polgármester: Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen 

van. Sápi Zsomborné képviselő nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen. Dr. Adonyi Lajos 

alpolgármester később érkezik a testületi ülésre. A meghívóban 16 napirendi pont szerepel. Van-e 

kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi 

pontokat, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

 Napirend Előterjesztő 

 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Basky András  

polgármester 

2. Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának véleményezése Basky András  

polgármester 

3. A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése Basky András  

polgármester 

 

4. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése Basky András  

polgármester 

 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

kapcsolatos pályázat kiírása 

 

Basky András  

polgármester 

 

6. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete megbízott 

intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására 

pályázati felhívás kiírása 

 

Basky András  

polgármester 

 

7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Basky András  

polgármester 

8. A Zöld Város beruházás közbeszerzésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Basky András  

polgármester 

9. Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont® létrehozásához 

 

Basky András  

polgármester 

 

10. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember és 2019. 

augusztus között végzett - munkájáról   

 

Basky András  

polgármester 

 

11. Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

 

Basky András  

polgármester 

 

12. Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása 

Basky András  

polgármester 

 

13. Lajosmizse, 2605/92 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala Basky András  

polgármester 

 

14. Pályázat benyújtásának előkészítése a Polyák Imre Sportcsarnok felújítására Basky András  

polgármester 

 

15. Tulajdonosi hozzájárulás adása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódóan 

Basky András  

polgármester 
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16. Interpelláció 

 

 

 

1. napirendi pont:  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a kiosztott rendelet-

tervezetet. 
 

 

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 10.23 perckor megérkezett a Díszterembe. 

A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 

tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Borbély 

Ellának átadom a szót. 

 

Borbély Ella képviselő: Két ponthoz szeretnék szólni. Az egyik a 12-es pont a Fecske utca és a 

Fecske köz vízellátásának vízjogi engedélyezésének tervdokumentációjához való hozzájárulás. A 

képviselői munkán 5 éve úgy kezdődött, hogy abban az utcában víz legyen. Ez volt az első, amit én 

kértem az Önkormányzattól, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez a munka ilyen szinten haladt 

már, hogy egyáltalán tervdokumentáció tud elkészülni. A következő pontokban fogjuk látni a gördülő 

fejlesztési tervben, hogy a jövő évben meg is valósul. Ezt én nagyon szépen köszönöm a Fecske 

utcában lakók nevében. A másik pedig a 20-as pont a 100.000 forintos egyszeri juttatás juttatást, amit 

a közalkalmazottak kapnak meg az ő nevükben nagyon szépen köszönjük azt a hozzáállást az 

önkormányzat és a Képviselő-testület részéről, hogy ezt 2 ütemben megkapjuk. Köszönöm szépen. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönetet szeretnék mondani. A 10-es pontban  régi gondunk 

oldódik meg a 10-es pontban szereplő forrás biztosításával. Az Egészségház földszintjén az aulák 

állapotát mindenki ismeri. A betegek odaérkeznek tudjuk, hogy mivel találkoznak. A 20.000.000 Ft-

os beruházással, amelynek jó részét az Önkormányzat biztosítja, és egy kisebbik része pedig 

pályázatból fog megvalósulni. rendeződik. Köszönjük szépen. 

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott rendelet-tervezettel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, aki elfogadja az elhangzott módosítással rendelet-tervezetet és az előterjesztés 

szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 

szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében, 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 és az 1. 

melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi 

költségvetésének 

 

a) A költségvetés bevételi főösszegét 3 039 346 118 Ft-ban  

b) A költségvetés kiadási főösszegét 3 039 346 118 Ft-ban  

      

c)      tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 655 922 066 Ft-ban 

d)      tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 017 474 237 Ft-ban 

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 361 552 171 Ft-ban 

ea) működési egyenleg -14 301 237 Ft-ban 

eb)  felhalmozási egyenleg -1 347 250 934 Ft-ban 

állapítja meg.     

      

f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat -21 871 881 Ft-ban 

állapítja meg.     

      

g) összesített egyenlegének összegét -1 383 424 052 Ft-ban 

határozza meg.     

      

h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását     

ha) belső forrás     

költségvetési maradvány igénybevételével 

1 383 424 052  Ft-ban 

      

hb) külső forrás     

 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel 

felvételével 

    

    

0 Ft-ban 

hagyja jóvá.     
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2. § 

 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 
(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 
(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 
(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 
(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

3. § 

 

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

veszti. 

 

 

/ Basky András  /     / dr. Balogh László / 

   polgármester      jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2019. …………….. 

 

/ dr. Balogh László / 

jegyző  
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 1. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

 "1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"       
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele 

     Ft-ban 

 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 

kötelező  
önként 

vállalt 
államigazgatási  

 Összesen  

f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 1 446 336 423 41 776 051 13 930 337 1 502 042 811 

  1.1. Működési bevételek 101 660 000 24 919 519 0 126 579 519 

  1.2. Közhatalmi bevételek 590 000 000 0 0 590 000 000 

    1.2.1. Helyi adók  539 000 000 0 0 539 000 000 

    1.2.2. Átengedett központi adók  48 000 000 0 0 48 000 000 

    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 000 000 0 0 3 000 000 

  1.3. Működési támogatások 704 561 860 0 0 704 561 860 

    1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 204 028 868 0 0 204 028 868 

    1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 288 584 900 0 0 288 584 900 

  

  1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
165 262 055 0 0 165 262 055 

  

  1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása 
17 680 526 0 0 17 680 526 

  

  1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 

támogatások 
28 057 369 0 0 28 057 369 

    1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 948 142 0 0 948 142 

  1.4. Egyéb működési bevételek 50 114 563 16 856 532 13 930 337 80 901 432 

    1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 50 114 563 16 856 532 13 930 337 80 901 432 

  

  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülről  
0 0 0 0 

  2. Felhalmozási bevételek 153 879 255 0 0 153 879 255 

  2.1. Felhalmozási bevételek  4 055 050 0 0 4 055 050 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  4 055 050 0 0 4 055 050 

    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 0 0 0 

    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 

  2.2. Felhalmozási támogatások 5 824 891 0 0 5 824 891 

    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5 824 891 0 0 5 824 891 

    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 

  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 143 999 314 0 0 143 999 314 

    2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 142 239 314 0 0 142 239 314 

  

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülről 
1 760 000 0 0 1 760 000 

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 600 215 678 41 776 051 13 930 337 1 655 922 066 

  4. Finanszírozási bevételek 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 

  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 

    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 

      4.1.1.1. Működési célra 15 720 347 15 668 776   31 389 123 

      4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 265 396 387 86 638 542   1 352 034 929 

    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

      4.1.2.1. Működési célra       0 

      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 

  4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 

    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

    4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 

  4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 

  4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 

  5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 881 332 412 144 083 369 13 930 337 3 039 346 118 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai 

     Ft-ban 

 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 kötelező  
önként 
vállalt 

államigazgatási 
 Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások 1 447 998 980 44 490 731 23 854 337 1 516 344 048 

 1.1. Személyi juttatások 411 427 996 36 215 874 4 861 911 452 505 781 

 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 689 552 4 592 054 938 024 91 219 630 

 1.3. Dologi kiadások 389 313 715 3 682 803 9 262 402 402 258 920 

 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  9 050 000 0 7 592 000 16 642 000 

 1.5. Egyéb működési célú kiadások 552 517 717 0 1 200 000 553 717 717 

   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 526 428 562 0 1 200 000 527 628 562 

   1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 614 155 0 0 11 614 155 

   1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 

   1.5.4. Tartalékok 14 475 000 0 0 14 475 000 

      1.5.4.1. Általános tartalék 0 0 0 0 

      1.5.4.2. Céltartalék 14 475 000 0 0 14 475 000 

 2. Felhalmozási kiadások 1 380 860 656 120 269 533 0 1 501 130 189 

 2.1. Beruházások 1 084 403 514 3 373 000 0 1 087 776 514 

 2.2. Felújítások 223 333 987 116 896 533 0 340 230 520 

 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 123 155 0 0 73 123 155 

 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 2 828 859 636 164 760 264 23 854 337 3 017 474 237 

 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 871 881     21 871 881 

 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 

 4. Finanszírozási kiadások 21 871 881 0 0 21 871 881 

 5.Kiadások összesen 2 850 731 517 164 760 264 23 854 337 3 039 346 118 

 Irányító szervi támogatások folyósítása 525 188 852    

        

 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 103,75    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18,00    
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2. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"      
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei 

    Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

kötelező 
önként 

vállalt 
államigazgatási 

 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési bevételek 1 375 203 686 16 856 532 7 592 000 1 399 652 218 

1.1. Működési bevételek 35 890 000 0 0 35 890 000 

1.2. Közhatalmi bevételek 590 000 000 0 0 590 000 000 

  1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 539 000 000 0 0 539 000 000 

  1.2.2. Átengedett központi adók  48 000 000 0 0 48 000 000 

  1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3 000 000 0 0 3 000 000 

1.3. Működési támogatások 704 561 860 0 0 704 561 860 

  1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 204 028 868 0 0 204 028 868 

  1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 288 584 900 0 0 288 584 900 

  1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

165 262 055 0 0 165 262 055 

  1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 680 526 0 0 17 680 526 

  1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 28 057 369     28 057 369 

  1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 948 142 0   948 142 

1.4. Egyéb működési bevételek 44 751 826 16 856 532 7 592 000 69 200 358 

  1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 44 751 826 16 856 532 7 592 000 69 200 358 

  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 0 

2. Felhalmozási bevételek 153 879 255 0 0 153 879 255 

2.1. Felhalmozási bevételek  4 055 050 0 0 4 055 050 

  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  4 055 050 0 0 4 055 050 

  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 0 0 0 

  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 

2.2. Felhalmozási támogatások 5 824 891 0 0 5 824 891 

  2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5 824 891 0 0 5 824 891 

  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 143 999 314 0 0 143 999 314 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 142 239 314 0 0 142 239 314 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 760 000 0 0 1 760 000 

  2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 529 082 941 16 856 532 7 592 000 1 553 531 473 

4. Finanszírozási bevételek 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 

4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 

  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 

    4.1.1.1. Működési célra 728 993     728 993 

    4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 250 000 000     1 250 000 000 

  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

    4.1.2.1. Működési célra       0 

    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 

4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 

  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 

4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés       0 

4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése       0 

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 779 811 934 16 856 532 7 592 000 2 804 260 466 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai 

      Ft-ban 

 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező 

önként 

vállalt  
állami 

 Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások 855 143 808 28 404 455 17 516 000 901 064 263 

 1.1. Személyi juttatások 97 288 696 25 786 165 0 123 074 861 

 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 730 552 2 618 290 0 22 348 842 

 1.3. Dologi kiadások 176 556 843 0 8 724 000 185 280 843 

 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  9 050 000 0 7 592 000 16 642 000 

 1.5. Egyéb működési célú kiadások 552 517 717 0 1 200 000 553 717 717 

   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 526 428 562 0 1 200 000 527 628 562 

   1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 614 155 0 0 11 614 155 

   1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 

   1.5.4. Tartalékok 14 475 000 0 0 14 475 000 

      1.5.4.1. Általános tartalék 0 0 0 0 

      1.5.4.2. Céltartalék 14 475 000 0 0 14 475 000 

 2. Felhalmozási kiadások 1 356 135 470 0 0 1 356 135 470 

 2.1. Beruházások 1 060 987 715 0 0 1 060 987 715 

 2.2. Felújítások 222 024 600   0 222 024 600 

 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 123 155 0 0 73 123 155 

 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 2 211 279 278 28 404 455 17 516 000 2 257 199 733 

 4. Finanszírozási kiadások 547 060 733 0 0 547 060 733 

 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 547 060 733 0 0 547 060 733 

   4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 525 188 852 0 0 525 188 852 

   4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 871 881 0 0 21 871 881 

   4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 

 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 2 758 340 011 28 404 455 17 516 000 2 804 260 466 

        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21,00    
 Igazgatás 3,00    
 Park 8,00    
 Piac, vásár 7,00    
 Sport 3,00    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18,00    
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3. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"4. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"          
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 

   
 

    Ft-ban 

Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 
Módosítás 13/2019. 

(IV.12.)  ÖR 

Módosítás 17/2019. 

(VI.21.) ÖR 

Módosítás 21/2019. 

(VIII.16.) ÖR 
Módosítás Módosított előirányzat 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 199 837 539 275 329 0 3 916 000 0 204 028 868 

1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   137 949 600 0 0 3 916 000 0 141 865 600 

1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás   53 277 339 0 0 0 0 53 277 339 

1.2.1.   Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   0 0 0 0 0 0 

1.2.2.   Közvilágítás fenntartásának támogatása   37 592 489 0 0 0 0 37 592 489 

1.2.3.   Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   100 000 0 0 0 0 100 000 

1.2.4.   Közutak fenntartásának támogatása   15 584 850 0 0 0 0 15 584 850 

1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   0 0 0 0 0 0 

1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   0 0 0 0 0 0 

1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása   8 585 600 0 0 0 0 8 585 600 

1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása   25 000 0 0 0 0 25 000 

1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   0 275 329 0 0 0 275 329 

1.8. Polgármesteri illetmény támogatása   0 0 0 0 0 0 

2. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112 280 227 017 0 0 8 357 883 0 288 584 900 

2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   229 256 417 0 0 7 643 616 0 236 900 033 

2.2. Óvodaműködtetési támogatás   50 970 600 0 0 714 267 0 51 684 867 

2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása   0 0 0 0 0 0 

2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz   0 0 0 0 0 0 

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 146 937 910 0 6 032 105 6 301 420 5 990 620 165 262 055 

3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   0 0 0 0 0 0 

3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   18 793 488 0 0 3 272 000 1 150 000 23 215 488 

3.2.1.   Család- és gyermekjóléti szolgálat   8 840 000 0 0 988 000 0 9 828 000 

3.2.2.   Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás   3 227 488 0 0 583 000 0 3 810 488 

3.2.3.   Házi segítségnyújtás-szociális segítés   50 000 0 0 0 0 50 000 

3.2.4.    Házi segítségnyújtás- személyi gondozás   1 287 000 0 0 0 0 1 287 000 

3.2.5.    Időskorúak nappali intézményi ellátása   2 289 000 0 0 1 701 000 0 3 990 000 

3.2.6.    falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   3 100 000 0 0 0 1 150 000 4 250 000 

3.4. Gyermekétkeztetés támogatása   108 321 104 0 0 3 026 000 0 111 347 104 

3.4.1.   A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   37 772 000 0 0 3 026 000 0 40 798 000 

3.4.2.   Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   70 549 104 0 0 0 0 70 549 104 

3.5.    Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.   2 728 818 0 0 3 420 0 2 732 238 

3.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása   17 094 500 0 0 0 0 17 094 500 

3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   14 894 500 0 0 0 0 14 894 500 

3.6.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás   2 200 000 0 0 0 0 2 200 000 

3.7. Szociális ágazati összevont pótlék   0 0 6 032 105 0 4 840 620 10 872 725 

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 14 522 420 817 617 220 000 492 000 1 628 489 17 680 526 

4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása   14 522 420 0 0 492 000 0 15 014 420 

4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása   0 0 220 000 0 0 220 000 

4.3. Kulturális illetménypótlék   0 817 617 0 0 1 628 489 2 446 106 

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0 14 842 390 12 509 735 536 278 168 966 28 057 369 

5.1. 2019.évi bérkompenzáció   0 384 790 369 972 372 123 168 966 1 295 851 

5.2. Kiegyenlítő Bérrendezési Alap   0 14 457 600 0 0 0 14 457 600 

5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás   0     164 155 0 164 155 

5.4. Téli rezsicsökkentés   0         0 

5.5. Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás   0   12 139 763 0 0 12 139 763 

6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 948 142 0 948 142 

6.1. 2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás   0 0 0 948 142 0 948 142 

7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) B11 641 524 886 15 935 336 18 761 840 20 551 723 7 788 075 704 561 860 
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4. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"5. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"     
         

Egyéb működési bevételek részletezése 
        Ft-ban 

Megnevezés Rovat 
Eredeti  

előirányzat 

Módosítás 13/2019. 

(IV.12.) ÖR 

Módosítás 15/2019. 

(V.10.) ÖR 

Módosítás 17/2019. 

(VI.21.) ÖR 
Módosítás 

Módosított 

előirányzat 

1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B16 20 650 905 3 317 798 785 819 777 955 43 667 881 69 200 358 

1.1. Közfoglalkoztatás   8 198 858 3 317 798 785 819 777 955 3 776 102 16 856 532 

1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása   7 592 000 0 0 0 0 7 592 000 

1.3. Nyári diákmunka támogatása   0 0 0 0 1 575 672 1 575 672 

1.4. 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a 

térség fejlődése érdekében" 
  1 793 397 0 0 0 0 1 793 397 

1.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"   3 066 650 0 0 0 0 3 066 650 

1.6. 
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és 

Felsőlajoson”  
  0 0 0 0 38 316 107 38 316 107 

2. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 

3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)   20 650 905 3 317 798 785 819 777 955 43 667 881 69 200 358 
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5. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 
"6. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"  

 
       

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése 
      Ft-ban 

Megnevezés Rovat 
Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 

21/2019. 

(VIII.16.) ÖR 
Módosítás 

Módosított 

előirányzat 

1. Felhalmozási bevételek B5 1 000 000 2 100 000 955 050 4 055 050 

1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B52 1 000 000 0 0 1 000 000 

1.2. 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése B52 0 2 100 000 0 2 100 000 

1.3. Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése B52     233 400 233 400 

1.4. Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése B52     31 650 31 650 

1.5. Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése B52 0 0 500 000 500 000 

1.6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 190 000 190 000 

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B2 140 729 334 0 7 334 871 148 064 205 

2.1. 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve 

gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése 

érdekében" 

B25 76 795 984 0 0 76 795 984 

2.2. 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület 
energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" 

B25 50 933 350 0 0 50 933 350 

2.3. 

TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek 

rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak 
felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás 

B25 13 000 000 0 0 13 000 000 

2.4. 
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő 

programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”  
B25 0   1 509 980 1 509 980 

2.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 5 824 891 5 824 891 

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 760 000 0 0 1 760 000 

3.1. 
Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés) 
B75 200 000 0 0 200 000 

3.2. Munkáltatói kölcsön B74 1 500 000 0 0 1 500 000 

3.3. Településfejlesztési hozzájárulás B75 60 000 0 0 60 000 

4. Felhalmozási bevételek összesen   143 489 334 2 100 000 8 289 921 153 879 255 
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6. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"7. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 
                    

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 

                   Ft-ban 

  

felad
at 

  A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. 

  

Megnevezés 
Kormányzati 

funkciók 

Személyi 

juttatás 

Munka-

adókat 

terhelő 
járulék 

Dologi 

kiadások 

Szociál-
politikai 

juttatás 

Működési 
célú 

támogatás 

államház-
tartáson 

belülre 

Működési 

célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-

tartáson 

kívülre 

Elvonások 
és 

befizetések 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-

tartalék 
Beruházás Felújítás 

Felhalmozási 

célú 

pénzeszköz 
átadás 

államház-

tartáson 

kívülre 

Felhal-

mozási 
célú 

támoga-

tás 
államház-

tartáson 

belülre 

Összesen 
Finanszírozási 

kiadások 

Engedé-

lyezett 
létszám-

keret 

(fő) 

1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  011130 61 612 674 12 884 668 36 452 001 0 1 200 000 250 000 0 0 14 475 000 7 635 505 0 2 012 377 0 136 522 225 0 1 

2. K Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 0 0 278 600 0 0 0 0 0 0 11 839 943 0 0 0 12 118 543 0   

3. K 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) 

013350 4 956 266 972 835 4 533 900 0 0 0 0 0 0 413 700 0 0 0 10 876 701 0 7 

4. K 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok (lakások) 
013350 0 0 836 289 0 0 0 0 0 0 4 354 397 2 090 170 0 0 7 280 856 0   

5. K 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) 

013350 983 453 172 598 34 115 182 0 0 0 0 0 0 168 120 627 205 775 767 0 0 409 167 627 0   

6. K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 871 881   

7. K Központi költségvetési befizetések 018020 0 0 0 0 327 991 0 0 0 0 0 0 0 0 327 991 0   

8. K Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 0 0 0 0 493 800 808 0 0 0 0 0 0 0 2 599 000 496 399 808 525 188 852   

9. Ö 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
041233 25 786 165 2 618 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 404 455 0   

10. K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 0 0 20 898 732 0 0 0 0 0 0 72 643 649 0 0 0 93 542 381 0   

11. K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0   

12. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 0 0 492 639 0 0 164 155 0 0 0 0 4 000 000 0 0 4 656 794 0   

13. K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 052080 0 0 294 361 0 0 0 0 0 0 3 770 178 6 385 663 3 692 759 0 14 142 961 0   

14. K Komplex környezetvédelmi programok támogatása 056010 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0   

15. K Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0   

16. K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 2 133 831 374 483 20 068 567 0 0 0 0 0 0 783 263 531 0 0 0 805 840 412 0   

17. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 0 0 6 876 757 0 0 0 0 0 0 7 379 385 3 773 000 2 630 000 0 20 659 142 0   

18. K Közvilágítás 064010 0 0 25 285 700 0 0 0 0 0 0 1 066 800 0 0 0 26 352 500 0   

19. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 18 935 800 3 668 042 12 251 215 0 0 0 0 0 0 102 147 0 0 0 34 957 204 0 8 

20. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 0 0 8 181 400 0 32 299 763 0 0 0 0 347 853 0 0 0 40 829 016 0   

21. K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 7 022 000 1 369 290 3 615 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 59 689 019 0 71 745 309 0 3 

22. K Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 1 644 672 288 636 571 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 504 808 0   

23. Ö Civil szervezetek működési támogatása 084031 0 0 0 0 0 10 450 000 0 0 0 0 0   0 10 450 000 0   

24. Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040 0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0   

25. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 0 0 9 329 000 16 642 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 971 000 0   

26.   Összesen   123 074 861 22 348 842 185 280 843 16 642 000 527 628 562 11 614 155 0 0 14 475 000 1 060 987 715 222 024 600 70 524 155 2 599 000 2 257 199 733 547 060 733 19 
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 7. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 
 "8. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"             
 Egyéb működési kiadások részletezése                                  
           Ft-ban 

   Megnevezés Rovat 
Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 

13/2019. 

(IV.12.) ÖR 

Módosítás  

15/2019. 

(V.10.)  ÖR 

Módosítás  

17/2019. 

(VI.21.) ÖR 

Módosítás 

19/2019. 

(VII.24.) ÖR 

Módosítás 

21/2019. 

(VIII.16.) ÖR  
Módosítás 

Módosított 

előirányzat 

 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1. 
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 

kiadások 
K5021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2.3 Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 Elvonások és befizetések (=56+57+58) K502 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 
K503 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre 
K504 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre 
K505 0 0 0 0 0 0 0 0 

 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 493 346 605 1 495 801 0 12 260 220 0 9 334 086 11 191 850 527 628 562 
 7.1.       ebből Tűzoltóság   20 160 000     12 139 763 0 0 0 32 299 763 
 7.2.       ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás   471 658 614 1 495 801 0 120 457 0 9 334 086 11 191 850 493 800 808 
 7.3.       ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)   1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 

 7.4. 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat 

visszafizetési kötelezettsége 

  327 991 0 0 0 0 0 0 327 991 

 8 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 
K507 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre 
K508 0 0 0 0 0 0 0 0 

 10 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0 0 0 
 11 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0 0 0 
 12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0 0 0 0 0 0 0 0 
 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 9 900 000 750 000 500 000 100 000 0 364 155 0 11 614 155 

 13.1. 
      ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek nappali ellátása) 
  750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 

 13.2 
      ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek 
nappali ellátása) 

  250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 

 13.3. Sportszervezetek támogatása   8 300 000 0 500 000 0 0 0 0 8 800 000 

 13.3.1. 

Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 

(Működési és Versenyeken való 
részvétel támogatása) 

  3 300 000 0 0 0 0 0 0 3 300 000 

 13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)   5 000 000 0 500 000 0 0 0 0 5 500 000 
 13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása   400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 

   
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület 

Lajosmizsei Csoport 
  0 200 000 0 0 0 0 0 200 000 

   Őszikék Nyugdíjas Klub   0 200 000 0 0 0 0 0 200 000 

 13.5. 
Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás -  Tündérkert a 

Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
  100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 

 13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)   100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 
 13.7. Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)   0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 
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 13.8 Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.   0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 
 13.9. Rákóczi Szövetség   0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 
 13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület   0 300 000 0 0 0 0 0 300 000 
 13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány   0 300 000 0 0 0 0 0 300 000 
 13.12. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)   0 0 0 100 000 0 0 0 100 000 

 13.13. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért 
járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre 

támogatás) 

  0 0 0 0 , 164 155 0 164 155 

 13.14. 
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak 

támogatása 

  0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 

 14. Tartalékok K513 8 198 858 -6 236 314 -1 462 679 14 476 894 -500 000 476 624 -478 383 14 475 000 
 15. Egyéb működési célú kiadások  K5 511 445 463 -3 990 513 -962 679 26 837 114 -500 000 10 174 865 10 713 467 553 717 717 
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8. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"9. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 

Ellátottak pénzbeli juttatásai         
A. B. C. D. E. F. G. H. 

  Megnevezés Rovat 
Kormányzati 

funkciók 
Eredeti előirányzat 

Módosítás 13/2019. 

(IV.12.) ÖR 
Módosítás 

Módosított 

előirányzat 

1. Családi támogatások K42   7 592 000 0 0 7 592 000 

1.1. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni 

támogatása 
  104051 7 592 000 0 0 7 592 000 

2. Egyéb nem intézményi ellátások K48   17 774 000 -8 724 000 0 9 050 000 

2.1. Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások     1 000 000 0 0 1 000 000 

     ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye     1 000 000 0 0 1 000 000 

     ebből: hulladékgyűjtő edényzet     0 0 0 0 

2.2. Települési támogatás   107060 6 750 000 0 200 000 6 950 000 

    ebből: Rendkívüli települési támogatás     3 500 000 0 0 3 500 000 

    ebből: Tüzifa támogatás     1 000 000 0 0 1 000 000 

    ebből: Variomed     550 000 0 0 550 000 

    ebből: Temetési segély     1 200 000 0 0 1 200 000 

    ebből: Gyógyszer     500 000 0 200 000 700 000 

2.3. Köztemetés     1 300 000 0 -200 000 1 100 000 

2.4. 
Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat 

szerint 
    8 724 000 -8 724 000 0 0 

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.) K4   25 366 000 -8 724 000 0 16 642 000 
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9. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"10. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"              
Felhalmozási kiadások részletezése              

  

Megnevezés 
Kormányzati 

 funkció 
Rovat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 

13/2019. 

(IV.12.) ÖR 

Módosítás 

15/2019. 

(V.10.) ÖR 

Módosítás  

16/2019. 

(V.16.) ÖR 

Módosítás 

17/2019. 

(VI.21.) ÖR 

Módosítás    

19/2019. 

(VII.24.)  ÖR 

Módosítás  

21/2019. 

(VIII.16.) ÖR 

Módosítás 
Módosított 

előirányzat 

1. Beruházási kiadások   K6 1 078 597 591 14 340 121 0 0 -38 006 897 -10 000 000 1 066 800 14 990 100 1 060 987 715 

1.1. Tűzcsapok telepítése 063020   2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 

1.2. Kálmán Imre köz vízellátása 063020   2 032 000 0 0 0 0 0 525 005 -462 615 2 094 390 

1.3. Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) 063020   3 810 000 0 0 0 0 0 -525 005 -1 143 000 2 141 995 

1.4. NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése 052080   1 270 000 0 0 0 0 0 0 0 1 270 000 

1.5. Optikai kábel kiépítés  011130   2 847 000 0 0 0 0 0 0 0 2 847 000 

1.6. Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata 011130   3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 

1.7. Kis értékű tárgyi eszközök (Park) 066010   500 000 0 -50 000 0 0 0 0 -347 853 102 147 

1.8. Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás) 011130   500 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

1.9. Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei 045160   3 850 002 0 0 0 0 0 0 0 3 850 002 

1.10. 
lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló 

magánerős út-és járdaépítések 
045160   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.11. bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás  013350   50 413 700 0 -413 700 0 -1 300 000 -10 000 000 0 0 38 700 000 

1.12. 

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek 

rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és 

közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási 

munkák 

013350   6 153 075 0 0 0 0 0 0 0 6 153 075 

1.13. 

Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-

BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai 

korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")  

013350   137 796 514 0 0 0 -34 771 697 0 0 0 103 024 817 

1.14. Kodály utca útépítés 045160   40 621 681 0 0 0 0 0 0 0 40 621 681 

1.15. 
Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót 

erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” ) 
011130   778 525 0 0 0 0 0 0 509 980 1 288 505 

1.16. 

A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított 

beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, 

eszközbeszerzések) 

062020   783 263 531 0 0 0 0 0 0 0 783 263 531 

1.17 Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése 052080   4 000 000 0 0 0 0 0 0 -4 000 000 0 

1.18. Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása 045160   10 000 000 0 0 0 -3 235 200 0 0 0 6 764 800 

1.19. lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap) 013350   4 354 397 0 0 0 0 0 0 0 4 354 397 

1.20. Ceglédi úti engedélyes parkoló építése 045160   21 407 166 0 0 0 0 0 0 0 21 407 166 

1.21. keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre 052080   0 2 500 178 0 0 0 0 0 0 2 500 178 

1.22. Temetkezési feladatok 013320   0 11 839 943 0 0 0 0 0 0 11 839 943 

1.23. bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás  (Piac-vásár) 013350   0 0 413 700 0 0 0 0 0 413 700 

1.24. Kis értékű tárgyi eszközök (sport) 081030   0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 

1.25. 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése 
013350   0 0 0 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 

1.26. Közvilágítási lámpatestek bővítése 064010   0 0 0 0 0 0 1 066 800 0 1 066 800 

1.27. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény  3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt 

pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 

Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott 

pályázat beruházási költségei 

013350   0 0 0 0 0 0   18 942 735 18 942 735 

1.28. Hulladékgyűjtő szemetesek  066020   0 0 0 0 0 0 0 347 853 347 853 

1.29. 
Fecske utca vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv 

készítése 
063020   0 0 0 0 0 0 0 762 000 762 000 

1.30. 
Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv 

készítése 
063020   0 0 0 0 0 0 0 381 000 381 000 

2. Felújítási kiadások    K7 245 103 754 -14 340 121 0 0 0 0 0 -8 739 033 222 024 600 
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2.1. 

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek 

rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és 

közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák 

013350   88 893 611               88 893 611 

2.2. Rendkívüli feladatok 063020   3 773 000       -1 419 974 0 0 0 2 353 026 

2.3. Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása 052080   1 797 971               1 797 971 

2.4. DORR utóülepítő felújítása  052080   2 540 000 -595 178 0 0 0 0 0 0 1 944 822 

2.5. Légfúvók felújítása 052080   1 905 000               1 905 000 

2.6. szivattyú felújítása 052080   1 905 000 -1 905 000 0 0 0 0 0 0 0 

2.7. Rendkívüli feladatok 052080   737 870               737 870 

2.8. Temetkezési feladatok 013320   11 839 943 -11 839 943 0 0 0 0 0 0 0 

2.9. Önkormányzati lakások felújítása  013350   1 711 359             378 811 2 090 170 

2.10. Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából 013350   50 000 000               50 000 000 

2.11. Mizsei utca 15.sz. épület felújítása 013350   50 000 000               50 000 000 

2.12. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény  3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt 

pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 

Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott 

pályázat önerejének biztosítása 

013350   30 000 000   0 -16 882 156 0 0 0 -13 117 844 0 

2.13. Kazinczy utcai parkászati épület felújítása 013350   0 0 0 16 882 156 0 0 0 0 16 882 156 

2.14. Vízmű régi épület lapostető szigetelése 063020   0 0 0 0 1 419 974 0 0 0 1 419 974 

2.15. Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése 052020   0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások   K8 63 582 759 10 138 019 0 0 0 0 0 -597 623 73 123 155 

3.1. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 
  K81 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

3.2. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre 
  K82 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre 
  K83 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   K84 0 2 599 000 0 0 0 0 0 0 2 599 000 

3.4.1. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás     0 2 599 000 0 0 0 0 0 0 2 599 000 

3.5. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 
  K85 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

3.6. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre 
011130 K86 

0 0 0 0 0 2 500 000 - -    500 000 
2 000 000 

3.6.1. Munkáltatói kölcsön     0 0 0 0   2 500 000 - - 2 500 000 

3.7. Lakástámogatás   K87 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 

3.7.1. Első lakáshoz jutók támogatása 061030   2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 

3.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   K88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    K89 61 082 759 7 539 019 0 0 0 -  2 500 000 - -     97 623 66 024 155 

3.9.1. Munkáltatói kölcsön 011130   2 500 000 0 0 0 0 -  2 500 000 - - 0 

3.9.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 081030   51 890 000 0 0 0 0 0 0 0 51 890 000 

3.9.3. 
Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) 

ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére 
052080   

3 692 759 0 0 0 0 0 0 -97623 
3 595 136 

3.9.4 Ivóvízrákötési támogatás 063020   3 000 000 -    370 000 0 0 0 0 0 0 2 630 000 

3.9.5. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 011130   0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 

3.9.6. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 081030   0 7 799 019 0 0 0 0 0 0 7 799 019 

4. Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)     1 387 284 104 10 138 019 0 0 -38 006 897 -10 000 000 1 066 800 5 653 444 1 356 135 470 
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10. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"12. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai 

    Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

kötelező  
önként 

vállalt 
államigazgatási  

 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési bevételek 10 542 737 0 6 338 337 16 881 074 

1.1. Működési bevételek 5 900 000 0 0 5 900 000 

1.2. Egyéb működési bevételek 4 642 737 0 6 338 337 10 981 074 

  1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  4 642 737 0 6 338 337 10 981 074 

  1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülről  
0 0 0 0 

1.3. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 

2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

2.1. Felhalmozási  bevételek  0 0 0 0 

  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0 0 0 0 

2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

  2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 

  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülről 
0 0 0 0 

  2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 10 542 737 0 6 338 337 16 881 074 

4. Finanszírozási bevételek 275 182 681 0 0 275 182 681 

  4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 24 309 387 0 0 24 309 387 

   4.1.1. Működési célra 11 413 000 0 0 11 413 000 

   4.1.2. Felhalmozási célra 12 896 387 0 0 12 896 387 

 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

    4.2.1. Működési célra 0 0 0 0 

    4.2.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 

 4.3. Önkormányzati támogatás  250 873 294 0 0 250 873 294 

    4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása 140 299 600 0 0 140 299 600 

    4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből 110 438 174 0 0 110 438 174 

    4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció 135 520 0 0 135 520 

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 285 725 418 0 6 338 337 292 063 755      

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

kötelező  
önként 

vállalt 
államigazgatási  

 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési kiadások 272 829 031 0 6 338 337 279 167 368 

1.1. Személyi juttatás 193 331 064 0 4 861 911 198 192 975 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 165 887 0 938 024 42 103 911 

1.3. Dologi kiadások 38 332 080 0 538 402 38 870 482 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  0 0 0 0 

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 

  1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 

  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 

  1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 

2. Felhalmozási kiadások 12 896 387 0 0 12 896 387 

2.1. Beruházások 11 587 000 0 0 11 587 000 

2.2. Felújítások 1 309 387 0 0 1 309 387 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre  
0 0 0 0 

3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 285 725 418 0 6 338 337 292 063 755 

       
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50    
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
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11. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"13. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"     
Az IGSZ 2019.évi adatai 

   Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t      e l ő i r á n y z a t 

kötelező  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési bevételek 55 370 000 24 919 519 80 289 519 

1.1. Működési bevételek 55 370 000 24 919 519 80 289 519 

1.2. Egyéb működési bevételek 0 0 0 

  1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 

  1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 

2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  0 0 0 

  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0 0 0 

2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 

  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 

  2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 55 370 000 24 919 519 80 289 519 

4. Finanszírozási bevételek 187 985 566 89 553 667 277 539 233 

  4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 89 553 667 89 553 667 

   4.1.1. Működési célra 0 2 915 125 2 915 125 

   4.1.2. Felhalmozási célra 0 86 638 542 86 638 542 

 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

    4.2.1. Működési célra     0 

    4.2.2. Felhalmozási célra     0 

 4.3. Önkormányzati támogatás  187 985 566 0 187 985 566 

    4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 115 029 342   115 029 342 

    4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 72 314 268   72 314 268 

    4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 641 956   641 956 

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 243 355 566 114 473 186 357 828 752 
      

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t      e l ő i r á n y z a t 

kötelező  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési kiadások 226 317 795 3 332 625 229 650 420 

1.1. Személyi juttatás 78 429 861 2 439 435 80 869 296 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 642 514 475 690 17 118 204 

1.3. Dologi kiadások 131 245 420 417 500 131 662 920 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  0 0 0 

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 

  1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 

  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 

  1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 

2. Felhalmozási kiadások 7 908 799 120 269 533 128 178 332 

2.1. Beruházások 7 908 799 3 373 000 11 281 799 

2.2. Felújítások 0 116 896 533 116 896 533 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  0 0 0 

3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 234 226 594 123 602 158 357 828 752 

      

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 29,25   

IGSZ 5,00   

Iskola konyha 10,50   

Óvoda konyha 11,00   

Bölcsöde konyha 1,00   

Gépjárművezető + Technikai dolgozók 1,00   

Sportcsarnok gondnok 0,75   

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00   
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12. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"14. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"     
A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai 

   Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t      e l ő i r á n y z a t 

kötelező  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési bevételek 5 220 000 0 5 220 000 

1.1. Működési bevételek 4 500 000 0 4 500 000 

1.2. Egyéb működési bevételek 720 000 0 720 000 

  1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 720 000 0 720 000 

  1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 

2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

2.1. Felhalmozási bevételek  0 0 0 

  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0 0 0 

2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 

  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 

  2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 5 220 000 0 5 220 000 

4. Finanszírozási bevételek 92 408 346 12 753 651 105 161 997 

  4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6 078 354 12 753 651 18 832 005 

   4.1.1. Működési célra 3 578 354 12 753 651 16 332 005 

   4.1.2. Felhalmozási célra 2 500 000 0 2 500 000 

 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

    4.2.1. Működési célra 0 0 0 

    4.2.2. Felhalmozási célra 0 0 0 

 4.3. Önkormányzati támogatás  86 329 992 0 86 329 992 

  4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 17 460 526 0 17 460 526 

  4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 68 586 136 0 68 586 136 

  4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) 283 330 0 283 330 

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 97 628 346 12 753 651 110 381 997 

     

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t      e l ő i r á n y z a t 

kötelező  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Működési kiadások 93 708 346 12 753 651 106 461 997 

1.1. Személyi juttatás 42 378 375 7 990 274 50 368 649 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 150 599 1 498 074 9 648 673 

1.3. Dologi kiadások 43 179 372 3 265 303 46 444 675 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.5. Egyéb működési célú kiadások   0 0 

  1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre     0 

  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     0 

  1.5.3. Elvonások és befizetések     0 

2. Felhalmozási kiadások 3 920 000 0 3 920 000 

2.1. Beruházások 3 920 000 0 3 920 000 

2.2. Felújítások 0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre     0 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      0 

3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 97 628 346 12 753 651 110 381 997 

      
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12,00   
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00   
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13. melléklet a 23/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"15. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"    
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai       

   
 

 Ft-ban 

  Megnevezés 

A. B. C. D. 

e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

2019. év 2019. év 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

1. 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város 
környezettudatos és innovatív fejlesztése 

0 805 840 412 0 805 840 412 

2. 

TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen 

élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű 

komplex programok Lajosmizsén 

0 2 504 808 0 2 504 808 

3. 

TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi 

területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális 

bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása 

13 000 000 95 471 187 13 000 000 95 471 187 

4. 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve 
gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség 

fejlődése érdekében" 

78 589 381 0 78 589 381 0 

5. 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város 
Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” 

0 327 991 0 327 991 

6. 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület 

energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" 
54 000 000 140 791 714 54 000 000 133 655 629 

7. 
KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Lajosmizsén" 

0 1 000 000 0 1 000 000 

8. 
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót 

erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”  
0 7 483 696 39 826 087 38 001 253 

9. Mindösszesen 145 589 381 1 053 419 808 185 415 468 1 076 801 280 
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2. napirendi pont:  

Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának véleményezése 

 Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: A városközpontban megnövekedett forgalom miatt szükség van 

városközponti közlekedésének fejlesztésre. Saját források szűkösek, hiába van szándékunk sok 

mindent megcsinálni, forrást nem tudunk teremteni. A források megteremtésével meg lehet 

valósítani. A zöld városnak van egy forgalomtechnikai része és további útfejlesztésekre a főút 

melletti területeknek a fejlesztésére van szükség. Szakembert kellett felkérni a településnek a 

forgalomtechnika rendezés tekintetében annak érdekében, hogy a város élhetősége minél 

inkább biztosított legyen. Ezért is kerestük meg a ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT-től Bozóky 

Lászlót, aki ezt a forgalomtechnikai koncepciót elkészítette, átgondolta a város közlekedésének 

a javításának lehetőségét, illetve mik azok a dolgok, amelyekre Lajosmizsének szüksége volna. 

Megkérem Bozóky Lászlót, hogy a koncepcióval kapcsolatos fontosabb információkat ossza 

meg velünk, illetve ossza meg a nézőkkel is, hiszen a felvétel készül az ülésről, így a lakosság 

is kaphat egy alaptájékoztatást, hogy mik azok az elképzelések, amelyek Lajosmizse 

forgalomtechnikai koncepcióját alapból meghatározzák.  

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT.: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az 

önkormányzat megbízásából felkérésére végeztünk egy forgalomtechnikai felülvizsgálatot 

fejlesztési gondolatokat egy koncepcióban fogalmaztuk meg, amelyek itt most röviden 

összefoglaló jelleggel szeretném bemutatni. A felkérés arról szólt, hogy a Dózsa György út egy 

bizonyos szakaszát a Bajza utca és a Tarnai utca közötti szakaszát vizsgáljuk meg, illetve 

kiterjedt a vizsgálatunk a Tarnai utca felújítására, fejlesztésére kialakítására, valamint a főút és 

a Kossuth utca közötti területnek a forgalmi felülvizsgálatát, ott milyen közlekedési 

megoldások jöhetnek szóba. Milyen fejlesztéseket kellene végrehajtani, milyen 

forgalomtechnikai átalakítása lehetne, élhetőbb jobban leközlekedhetőbb, biztonságosabb 

közlekedést teremteni. Elkészítettük a koncepciót. Az alapvetések összefoglaló jelleggel úgy 

tudnám megfogalmazni, hogy kompromisszumot kell kötnünk a helyi forgalmi igényekkel és 

az országos forgalomigényekkel a Dózsa György utca vonatkozásában. Ez az út a település 

gyűjtőútja, illetve az országos közúthálózat egy rendkívül fontos eleme. Történtek az elmúlt 30 

évben fejlesztések, ilyen az elkerülő úttal történő forgalomcsillapítás. Ez akkor az akkori 

igényeknek és az akkori műszaki követelményeknek megfelelően alakultak ki. Ugyanakkor azt 

is látjuk, hogy a forgalom jelentősen növekszik, A gépkocsik száma az elmúlt 20 évben 

majdnem megduplázódott. Új helyzet van és valamit újból kell kezdeni a főúttal  azért, hogy a 

település, belváros működése az itt élőknek  a közérzete javuljon. A másik alapvetés a 

biztonság. Mi azt láttuk, hogy biztonsági kockázatokkal lehet közlekedni. A mi 

koncepciónkban nagy odafigyelés fordítottunk a biztonság megteremtésére. A 3. ilyen dolog, 

ami nagyon fontos, hogy a közlekedésben résztvevőknek az egyenrangúságát megkell 

teremteni. Van gyalogos, kerékpáros, autós. Olyan kompromisszumokat kell kötni, és 

megoldásokat kell találni, ahol minden, aki a közlekedésben részt vesz közel azonos biztonsági 

fokozattal tudjon közlekedni és  azonos komfort érzete legyen. Nem szabad egyiket sem 

háttérbe szorítani a másikkal szemben. Ezek a legalapvetőbb kritériumai a tervünknek, amiből 

kiindultunk. Ezek után részletesen megvizsgáltuk a helyzetet, voltunk kint, próbáltunk 

tapasztalatot szerezni, ismeretanyagot szerezni a közlekedésnek a helyzetéről és ennek alapján 

elkészítettünk egy tervet egy koncepciót, ami gyakorlatilag a főbb elemeket tartalmazza, 

irányokat mutat, hogy körülbelül mit lehet kezdeni ezzel  a helyzettel. Készült a zöld város 
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program keretében egy rövid szakaszára egy terv kiviteli tervszinten a főutaknál. Farkas Gábor 

tervezte és mi voltunk a közlekedés tervezők. A mi javasolt megoldásunk szervesen illeszkedik 

ahhoz, amit már jóváhagytak és engedélye van és a beruházás előkészítés alatt áll. Koncepció 

lényege, olyan megoldásokat próbáltunk kidolgozni, amely növeli a parkoló parkolási és a 

szabályos parkolási lehetőséget és meghagyja főútnak a főúti forgalom jellegét. A kerékpáros 

közlekedés biztonságát meg kell teremteni, illetve nagyon fontos, hogy a gyalogosok, akik 

keresztezik a főutat, azoknak az átkelési biztonságát fokozni kell, illetve az átkelési lehetőség 

számát is fokozni kell. A vizsgált területen a belvárosban csillapítani kell a főút forgalmát. Az 

elkerülő út megépítésével döntés született azzal egyidőben a főútnak a forgalomcsillapítása.  

Ezt most újra kell gondolni, mert új helyzet állt elő. A következőket javasoltuk ebben a tervben: 

a főút és a Bajza utca és Tarna utcai keresztezéséből egy kis körforgalmat javaslunk, amelynek 

az lenne a jelentősége, hogy a körforgalom önműködő rendszer, fenntartható fejlődést szolgál.  

Gyakorlatilag a burkolatot kell fenntartani, nem igényli a jelzőlámpák programozását, 

fenntartását, rugalmasan kezeli a forgalmat. Meg lehet teremteni a közlekedés az átkelés 

biztonságát gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, csillapítja a forgalmat. A főút főúti jellege a 

csomópontban megszűnik. A körforgalom nem igényel idegen területek igénybevételét, tehát a 

meglévő szabályozási vonal megtartásával megoldható, úgyhogy még a gyalogos és kerékpáros 

forgalom biztonsággal tud közlekedni és a teherautó forgalom is igénybe tudja venni. Ez egy 

közepes körforgalom 14 méteres sugarú külső ívvel. Javasoltuk a főút melletti parkoló 

sávoknak a teljes körű rendezését. Azt tapasztaltuk, hogy a közterület használatban a 

legkülönfélébb megoldásokat láttunk. Valaki nem burkolja le, de használja nagy felületen a 

közterületet főút mellett. Vannak burkolat amelyek nem elég szélesek. A leállósáv nem is 

parkolósávok voltak, hanem csak főúti közúti leálló sávok funkcióját töltötte be annak idején, 

ami átalakult parkolóvá. A kapubejáró használatok is problémát jelentenek.  Egységes alapelvet 

fogalmaztunk meg. Minden egyes ingatlanhasználó ugyanolyan feltételekkel kaphat kapubejáró 

csatlakozást és ugyanolyan módon közlekedhet mindenki a kapubejárójában.  Ki kell építeni 

ezeket a leállósávokat elválasztva a főúttól. A zöld város programban is megjelenik, hogy egy 

kis szegéllyel vagy egy süllyesztett szegély, más színű más textúrájú burkolattal ellátni. Lezárni 

a mozgásterét az autónak szabályos parkolásra kényszeríteni a parkoló autókat. A parkolósávok 

mellett javasoljuk egy keskeny járda építését azért, hogy amikor kiszáll az autóból valaki ne a 

sárba szálljon ki és a kapubejáróknál be lehet jönni és így a zöldfelületeknek a kialakítása és 

védelme megoldottá válik. A kapubejáróknál javasolt lehetőséget kellene biztosítani, hogy a 

kapubejárónál egy burkolt felületet lehessen kialakítani, azért, hogy várakozó autó megfelelő 

módon megálljon. A cél az, hogy a kapubejáró ingatlanhasználó ne a leállósávon álljon meg, 

mert az korlátozza parkolási lehetőség. Egységes közterület-használatot biztosít mindenkinek. 

A koncepció egy másik hangsúlyos eleme a parkolás mellet a kerékpáros és gyalogos 

közlekedés. Tapasztaltuk, hogy az északi oldalon meglévő kerékpárút üzemelésének az a 

problémája, hogy a másik oldalon nincs kerékpárút. Sok esetben a túl oldalon a gyalogúton 

közlekednek kerékpárral. Kétoldalú kerékpárútra van szükség. Meg kell teremteni a kapcsolati 

rendszerét ennek a két kerékpárútnak ugyanúgy a gyalogos úttal együtt. Főúton középsziget 

építésével, ha nincs rá lehetőség, mert a főutak a keresztmetszete nem teszi lehetővé, akkor 

jelzőlámpával megoldható. Nagyon fontos a gyalogosok és a kerékpárosok biztonsága, mert 

minél védettebb az átkelés, annál többen fogják használni. Kívánatos, hogy minél többen 

kerékpároznak, ezeket a feltételeit viszont meg kell teremteni. A belvárosban találhatóak 

rendezett zöldterületek és vannak olyanok, ahol közlekednek, megállnak rajta, néha igénybe 

veszik. Kialakulnak azok a felületi elválasztások, amik ahhoz szükségesek, hogy egy 

tisztességes zöldterületi rendszert lehessen kialakítani a városban. Ha megépítünk két 
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körforgalmat, akkor lecsillapítható a főút forgalma és a helyi forgalom is, megteremtettük a 

teljes körbefordulás lehetőségét, közre zártunk egy területet, amit rendezni szeretnék. A főúton 

belül sok lakóút, gyűjtőút és állami út is csatlakozik. A főút forgalma a helyi forgalmi viszonyok 

miatt veszélyes balra kikanyarodni. A balra kanyarodás veszélye mind a közútról a főútról a 

lakóútról helyi úton, vagy a helyi útról a gyűjtőútra a főútra csatlakozás nagymértékben 

veszélyes.  Olyan rendszert kellene kialakítani, ahol balra kanyarodást végezni csak ott 

lehessen, ahol ennek a teljes feltételrendszere biztosított és biztonsággal meg lehessen ezt tenni. 

A két körforgalom megadja annak a lehetőségét, hogy rendkívül nagy biztonsággal lehet 

fordulni a főútra. A templom mellett van egy jelzőlámpa, ami egy állami útcsatlakozás. 

Felmerült az egyeztetések során további balra kanyarodási lehetőségének a megteremtése, amit 

jelzőlámpa védelme mellett javasoljuk megvalósítani. A gyalogátkelőhelynél kell jelzőlámpás 

csomóponttal bővíteni a balra kanyarodás lehetőségét. A főútról balra kanyarodásra ne legyen 

mód, ennek a módját meg kell találni, illetve a lakóútról se legyen mód a balra kanyarodásra. 

A megbízó az önkormányzattal történt egyeztetés során felkérték bennünket, hogy a főúttól 

délre lévő terület a Kossuth Lajos utcáig, a temetőig, ennek a területnek a forgalomtechnikai 

rendszerét próbáljuk megoldani megvizsgálni. A következő javaslatot tettük amely szervesen 

kapcsolódik az előzőekben elmondottakhoz. A következő koncepciót dolgoztuk ki. Helyi 

gyűjtőútként kellene kialakítania és úgy is funkcionál és a műszaki paraméterek lehetővé is 

teszi. A Tarnai utcát ki kell alakítani, a Kossuth Lajos utca forgalomtechnikai átalakítása 

kétirányú gyűjtő útként funkcionálhat, és a Bajza utca pedig rákapcsolódik a fő útra. Ebben az 

U-alakban egy gyűjtőút alakul ki és az U-alakon belüli utak azok forgalomcsillapított lakóutak, 

ahol, 30 km/h-val lehet közlekedni. A forgalom csillapításnak számos eszköze van: jelzőtábla 

kihelyezés, épített forgalomcsillapító küszöbök építés.  A közrezárt területén lakó utakon ne 

legyen átmenő forgalom, mert csak jobbra kisívbe tud kikanyarodni. Szólítsuk fel az autósokat, 

hogy használják a gyűjtő utat. A körforgalom lényegesen nagyobb kapacitással rendelkezik 

mintegy egy jelzőlámpás csomópont. A nagyobb torlódások mértékét minimális lehet 

csökkenteni egy körforgalommal. Minden útnak megvan a funkciója és a funkciónak 

megfelelően szervezzük át a forgalmat. Összefoglalva, amit elmondtam ezen a területen mi azt 

javasoljuk, hogy csillapítsuk a forgalmat. Teremtsük meg a főúton a közlekedés biztonságának 

az általunk elérhető szintjét. Szolgáljuk a várost parkolóval, a parkolósávok tisztességes 

kialakításával. Szolgáljuk a gyalogosokat, kerékpárosokat a főúton történő átkelési lehetőségek 

biztonságossá tételével és a számainak gyarapításával. Javasoljuk a kerékpárút kiépítését a déli 

oldalon és zöld felületeket pedig tegyük rendbe. Amikor ezek megtörténtek, akkor 

fenntarthatóvá válik a területfejlesztést eredménye. A megbízó kérte, hogy a Tarnai utcával 

kapcsolatban vizsgálatot végezzünk, hogyan lehetne az utcát rendezni. Két megoldás 

mutatkozik a Tarnai utca rendezésével, hogy középen építünk egy gyűjtő utat megépítjük a 

kapubejáró csatlakozásokat, majd az ingatlantulajdonosok ehhez kapcsolódóan kiépítik. Az 

északi oldalon a körforgalomhoz is egy meglévő kerékpáros főúti rendszerhez kapcsolódóan 

egy önálló kerékpárút épül, illetve a meglévő burkolt felületen kerül kiépítésre. Gyakorlatilag 

egy forgalomtechnikai átalakítást igényel. A másik megoldás ami felvetődött, hogy a két oldali 

egy-egy egyirányú útnak a létesítése. Ha a város ezt az utat fejleszti, így jó minőségű 

közlekedési feltételek biztosít. Természetesen mind a két megoldás jó, a mi javaslatunk 

könnyebben fenntartható nagyobb zöldfelületi lehetőséget biztosít, illetve a közlekedők a 

lakóépületektől távolabbra kerülnek. Minél közelebb van a gépjármű lakóépülethez, annál 

nagyobb a zaj, a rezgés és a szennyezés. Ezzel a megoldással együtt egy nagyon értékes és 

jelenleg is nagyon értékes zöldfelületet lehetne fokozni. Az egyeztetések során felmerült a régi 

malomépület, hogy amennyiben funkciót kap, vagy üzemelni kezd, akkor teherautó forgalmat 
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fog befogadni. Most ha teherautó forgalmat fogad be, akkor nem tud megfordulni bejön a saját 

telkén nincs elég hely, hogy megforduljon. Erre azt a javasoltuk, hogy a Kossuth Lajos utcánál 

épüljön egy mini körforgalom, ahol teherautó is meg tud fordulni az egész utca forgalmát  

csillapítja és nem kényszerítjük rá a teherautókat, hogy körbemenjen és lakott térségekben 

átmenjen a főútra. A temető közeli szakaszon  lehetőséget lehetne biztosítani a főút mellett a 

zöld parkolóknak a kialakítását. ez egy jelentős beavatkozásnak minősíthető, közművekkel 

ellátott területről beszélünk. Meg kell védeni a fasort. A koncepció B változata a kétoldali út, 

melynek az a problémája, hogy közlekedéstechnikailag biztonságos megoldásnak minősíthető 

az is, csak közel van az épületekhez és a lakók így közlekedhetnek. Dupla utat tesznek meg. 

Sűrűn át van kötve, tehát kapna a kapcsolatot a két út között, akkor meg az a probléma, hogy 

rendkívül sok burkolt felület építünk. A főúti csomópontban ott már nem lehet elválasztott, két 

utat össze kell hozni, illetve a Kossuth Lajos utcán is össze kell hozni. Bizonytalan a technikai 

megoldása. Mi abból indultunk ki első lépésben, hogy ami összefogja ennek a problémának a 

megoldási módjait és utána lehet foglalkozni mennyibe kerül majd. A Tarnai utca az egy 

feladatra egy megoldás. A főúton teljesen szakaszos megoldás már van egy szakaszon a zöld 

város programmal kapcsolatosan. Egy szakaszon a közeljövőben meg fog épülni. Ez 

szakaszolható a megvalósítása.  Milyen forrást, milyen közreműködők kellenek? 

Nyilvánvalóan kell a város, az állam támogatása. A parkolás, kerékpárút, gyalogos átvezetése 

pedig elsősorban helyi érdekeket képviselnek. A főúton történő közlekedést negatívan 

befolyásolja a közúti forgalmat. A főúton a jelzőlámpa a körforgalom az közös. A körforgalom 

elsősorban városérdek, az államnak, állami út kezelőjének nem érdeke. Ha a belátja az állam 

azt, hogy ez a főút a városé, de terheli a várost akkor együttműködés keretében sok minden 

elképzelhető, mint az elmúlt 30 évben is történt. A közút érdeke, hogy az ő útja folyamatosan 

biztosítja a főúti közlekedés feltételrendszerét. A város abban érdekelt, hogy biztonsággal 

szolgálja a város működését, a városban élőket. Bármi észrevétel, kérdés lenne, szívesen 

válaszolok rá. 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Bizottsági ülésen is beszéltünk 

az anyagról és szükség is volt egyébként, hogy ismét beszélünk róla, hiszen azért ez egy elég 

jelentős változás és a hosszú távú elképzeléseink között, amik itt föl vannak sorolva, ezeket föl 

kell venni, hiszen a város működőképessége szempontjából azért ezek meghatározó fejlesztési 

irányok lesznek a következő időszakban. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Emlékezzünk vissza Lajosmizsén az elkerülő út és az ezzel 

egy időben az 50-es útnak a felújítására. Ez egy nagyon nagy jelentőségű volt akkor a 

településnek az életében. Az 50-es út állapotát ismerjük már ez az előny sajnos elkopott. Ami 

szakmai anyagot kaptunk, ez a forgalomtechnikai koncepciónak a jelentősége abban áll, hogy 

nem csak az út rossz, hanem sajnos nem biztonságos ott az útnak a használata és Bozóky úr és 

a munkatársai arra rávilágítottak, hogy ezen hogyan és milyen irányba kell változtatni. Úgy 

gondolom, hogy ennek különösen nagy a jelentősége, és most már ugye nemcsak az útnak az 

állapota miatt lehet vagy kell lobbiznia az 50-es útfenntartóinál, hogy azt az utat fel kell újítani, 

hanem bizony azok a szakmai érvek is ide bejöhetnek, amiket itt ugye a szakmai koncepcióban 

láthatóak. Ez volt az egyik fontos dolog, amit én szerettem volna kiemelni. A másik pedig az, 

hogy, hogy valóban már 2. alkalommal hallhatjuk ezt Bozóki úrtól ezeket a szakmai 

szempontokat és már egy picit megtanultunk a közlekedési mérnökök szemével figyelni és 

odafigyelni, vagy éppen kezelni ezt a témát. Kiemelte Ön a két körforgónak jelentőségét. Ha 

szabadna észrevételezném pontosan az Ön által elmondott szempontok alapján, hogy a 

körforgónak milyen hatása a forgalomcsillapításon van túl, hogy annak a használata során 
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nagyon komolyan rendezi a forgalmat. Ha szabadna észrevételezni, hogy a Bajza út irányába 

az 50-es úton a körforgó elhelyezése - nemcsak a Bajza út és a Kossuth Lajos utca gyűjtő útként 

van a fog funkcionálása fontos szempont, hanem a vele szemben lévő kis utcának a Kazinczy 

utcának és a Petőfi utcának egy részének és a Mizsei útnak a többlet forgalommal járó 

használatát is prognosztizálja. Ha szabadna javasolni, hogy az eggyel kintebbi utca a település 

központjából kintebbi itt a Pennynél levő csomópont lehet erre alkalmasabb lenne. Annál is 

inkább, mert az a cél, hogy a Jókai utcát megnyitjuk, tehát  azok a szempontok ismertek, amikor 

a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca az funkciójával kapcsolatban elmondott a Penny  

csomópont jellege nem vitatott, viszont a vele szemben lévő Jókai utca tekintetében van egy 

olyan távlati terv, hogy annak a megnyitása és úgymond a gyűjtő útként funkcionál Eötvös utca 

és Kölcsey utcákkal való összenyitással és valahogy úgy érzem, hogy egy picit szerencsésebb 

lenne, hiszen ott a belső utcákra utalva Mizsei utca, ott találhatóak az Egészségház, orvosi 

rendelők, mentő, családi napközi, iskola. Ide beterelni egy átmenő forgalmat, hogy majd 

megközelítse a Bajza utcán lévő körforgalmat nem biztos, hogy szerencsés. Tisztelettel 

megfontolásra javaslom, köszönöm szépen.  

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT.: Ott van egy jelzőlámpás csomópont, ami nagy 

biztonsággal használatos, az egy forgalmas út,  sokan igénybe veszik, mert biztonsággal tudnak 

közlekedni. Mi azt mondjuk, hogy az amit fölvetett az forgalomtechnikai kérdés lehet,  hogy 

innen a szemben lévő utcából, hogy tereljük át a forgalmat. Az északi oldalnak kedvezőtlenebb 

megoldás, viszont északi oldalnak van egy megfelelő megoldása. Egyszerű vizsgálatot igényel, 

hogy milyen eszközökkel lehetne itt valamilyen módon csillapított forgalmat létesítmény miatt. 

Parkoló sávot építettek ki ott a rendelő előtt. Van egy másik forgalomgeneráló hatása a parkoló 

használatnak. Egy egészségügyi intézmény megközelítése alapvetően fontos, hogy oda 

mindenki nagy biztonság be tudjon menni. Én azt javaslom, hogy az egészségügyi létesítmény 

melletti útnak a forgalom csillapítása és a jelzőlámpás csomópontban történő forgalmi 

átirányítása, ez egy forgalomtechnikai koncepciónak lehet a része. Be is lehet építeni, de 

ugyanakkor ez egy egyszerű technika, akár jelzőtáblákkal lecsillapítani a forgalmat. Önálló 

ütemként, önálló projektként ez megvalósítható. Egyetértek, ezzel.  

Borbély Ella képviselő: Kedden már láttuk ezt a tervet. Nekem személy szerint nagyon tetszik. 

Egyetlen egy dologra szeretnék hozzászólni a Tarnai utcához. Itt tulajdonképpen A,B 

verzióként szerepelt a  gyűjtőútnak az elhelyezése. A verzióként középen helyezte az utat, l B 

verzióként, ami ugye nincs felrajzolva, de szóban hallhattuk, hogy egyirányúsítani a házak 

egyik felén és a másik felén az utat. Azt gondolom, hogy az ott lakókkal közösen egyetlen egy 

reprezentatív felmérés jó pár családdal beszéltve a B verzió ami szimpatikusabb lenne. Több 

ok miatt is. A gyűjtő úton kívül más funkciót is lehetne ennek a Tarnai útnak adni, illetve szokott 

is már lenni, hiszen a temető felé nagyon sokan használják a középső részt ahol fával 

szegélyezett zöldterület ott sétálnak. Amikor ez az út rendezésre kerül akár lehetne középen egy 

sétáló utcát kialakítani, padokkal szegélyezve. Megnéztem tegnap a fákat, hogy azokhoz bizony 

hozzá kellene nyúlni ahhoz, hogy a biztonsága kétsávos út kialakításra kerüljön olyan 

szélességben, hogy ez tényleg biztonsággal használhassa gyűjtőútként a város lakossága. A 

másik az, pedig csak egy személyes vélemény és elnézést kérek, de szóval a hó eltakarítás egy 

ilyen hosszú szakaszon egy ház előtt körülbelül egy 6-7 méteres kocsibeállót jelentene, elég 

nehézkes így is.  

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT.: A koncepciónak az a lényege, hogy a 

körforgalom és a csatlakozó szakaszon így kell kinéznie. Ez a kétoldali útnál a következő lépés 
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egy megvalósíthatósági tanulmányt el kell készíteni. Meg kell vizsgálni ennek a tételes 

megépíthetőségének a lehetőségét, hogy ott most van egy út azt ki kéne szélesíteni kellene egy 

gyalogút. A középső sétány életveszélyes, mert a két út a csomópontokban összejön és nagyon 

sok gyalogos keresztezés és a gyalogosbiztonságot nagymértékben veszélyezteti. Ez is egy 

helyi kérdés, hogy ha úgy dönt a helyi közösség, hogy ott legyen egy sétány, akkor meg kell 

teremteni azokat a feltételeket, hogy ott gyalogosok nagyon nagy biztonsággal tudjanak 

közlekedni. A leglényegesebb eleme a közúti forgalmi kapcsolat.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az egyik legveszélyesebb közlekedési forgalmi helyzet, 

amikor a csatlakozó útról rákanyarodnánk az 5-ösre is a jelenlegi leállósáv rendszer olyan, 

például a Wesselényi utcáról szeretnék csak jobbra kikanyarodni, hogy az 5-ösre beáll oda a 

pártház elé egy nagyobb furgon ezért nem lehet kilátni. Szabályosan állt meg a leállósávban, de 

eltakarja forgalmat. Az előterjesztést szerinti. A becsatlakozó utak csatlakozásainak burkolati 

megoldását javasoljuk egységesíteni megszüntetve a burkolatszél mellett kialakuló kijáró kijárt 

padkát, burkolatszéleket mellett kijárt kanyarodásra használt föld felületek alakulnak ki. 

Javasoljuk K szegély burkolatszél lezárása alkalmazását. Mi ez a K szegély, illetve ez a 

bizonyos leálló jelenlegi fölfestett leállósáv rendszer például látható itt a fényképen az 

Egészségház előtt is, ez megszüntethető-e, illetve egy biztonságosabb kanyarodási lehetőség 

megoldható-e? 

 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT.: A leállósáv nem megy el az 

útkereszteződésig. Az útkereszteződésnek van egy burkolatszél lekerekített íve az 

visszakanyarodik a leállósávba és ott van vége, nem lóghat bele, ez egy lehetetlen állapot ezt 

meg kell szüntetni. A K szegély 5,8 cm magas ferdesíkú szegély, amiből be lehet menni a 

parkolóba és ki lehet jönni. Térben is el kell választani parkoló sávokat. A parkolósávok nem 

szabvány szerinti szélességűek, hanem nagyobb pont azért, hogy minél jobban be tudjon 

húzódni a szegély mellé és ha kinyitja az ajtót és kiszáll, akkor még mindig a parkoló felületen 

mozogjon. Ne legyen rákényszerítve arra, hogy a főúton közlekedjen. A gyalogos térben és 

textúrájából, színnel elválasztott közlekedési felülete a parkolósáv. Ez a gépjárművezetőnek 

meg a kiszálló gyalogosoknak a figyelmét nagymértékben befolyásolja, hogy nem is akar 

kimenni, mert tudja, hogy az övé. Kísérletek mutatják, hogy a gyalogosok és az autósok kapnak 

egy területet, akkor azt használják is. A K szegély az egy lehetőség. Az lehet egy sima szegély 

más burkolattal. A gyakorlat azt mutatja, hogy a K szegély nagyon jól működik. Az Állami 

Közútkezelő a következőt mondta az egyeztetések során: az állami útkezelő az 5-ös főút 

forgalmi sáv széléig kívánja megtartani a tulajdont és a kezelést. Ezek a leállósávokat, amiket 

mi parkolósávban próbáltunk itt a tervben átalakítva ábrázolni – ezt átadja a városnak kezelésbe 

és tulajdonba. A tulajdont fenn kell tartani, ugyanakkor viszont a város tulajdonában van és az 

ő kezelésében sokkal rugalmasabban tudja kezelni ezt a problémát, és ez nagyon fontos elem. 

Ismerve hatósági ügyintézéseknek a problémakörét nagyon hosszadalmas tárgyalásokat 

igényel, így a város dönthet e kérdésekben, mivel burkolja, hogy nézzen ki. Az állam beton 

elemes burkolatot nem akar fenntartani, csak aszfaltot. Városképileg is olyan megoldást kell 

találni, ami egy igazi városhoz megfelelő utcaképet próbál mutatni.  

Belusz László képviselő: Tényleg már másodszor hallottuk, hogy ezt a koncepciótervet, és úgy 

ítéljük meg, hogy nagyon jól meg lett fogva. Tulajdonképpen a városközpontnak azon jellege, 

amely a 2 körforgalom között bezárt területet érinti, tehát ez a legfrekventáltabb igazából 

Lajosmizsén, legforgalmasabb része Lajosmizsének és itt kell megoldani azokat a problémákat, 
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amik itt mindennapokban tapasztalhatóak. Elfogadjuk azt az érvet, amit Józsáné dr. Kiss Irén 

felvetett, hogy esetleg kitolni a forgalmat és ott már megoldott ez a közlekedési helyzet 

rendezése. Korábban kialakult a mostani helyzet, akkor még nem volt ez a forgalom, most 

megnövekedett forgalommal kell kalkulálni, akkor nagyon sokáig évtizedekig jó volt ez a 

megoldás, most pedig lépni kell. Az átalakítás, bővítést, változtatást meg kell szokni az 

embereknek. Be lehet ütemezni is, mint ahogy a bizottsági ülésen erről szó volt adott esetben a 

két legdrágább eleme talán két körforgalom. Ha már a közlekedési helyzettel mondjuk csak a 

jobbra kanyarodást engedjük első ütemben, ami legkevesebb költséggel jár, mert csak tábla és 

esetleg festés kérdése, akkor már tulajdonképpen tudunk javítani a jelenlegi helyzeten. Ha 

forráshoz jutunk, esetleg a NIF-en keresztül, akkor pedig ugye lépni, ha nagyobb feladatok 

megvalósítása felé. Köszönöm szépen a tervet. 

Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót a hozzászólásokat. Ez egy 

koncepció, amelyen még dolgozni kell. Azt gondolom mindannyiunkban elindított olyan 

gondolatokat, amelyek igazából minekünk nem biztos, hogy eszünkben volt. Belusz László 

képviselő is elmondta lesznek olyan megoldások, amelyek rövidtávon megvalósíthatóak és 

máris segítségére vannak a forgalmi helyzetek javulásának. Viszont  nem tudjuk megígérni 

most egy 2 éven belül itt ez az egész beruházás megvalósul, de hogyha néhány elemében már 

előre tudunk lépni, akkor azt gondolom sokat tettünk Lajosmizse közlekedése érdekében. Van-

e még valakinek észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs, akkor én javaslom, hogy fogadjuk el 

a koncepciót és azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat megtárgyalta a koncepciót és 

elfogadja és a bizottsági ülésen elhangzott az, hogy kellene előzetesen már egyeztetéseket 

végezni a közút kezelőjével. A határozatnak folytatása így hangzana, hogy felkéri a 

polgármestert, hogy az egyeztetéseket kezdjen a közút kezelőjével a koncepció kapcsán. Aki 

határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 

el: 

112/2019. (IX.26.) ÖH. 

Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai 

koncepciójának véleményezése 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse városközpont 

forgalomtechnikai koncepciójának tervezetét megtárgyalta és elfogadja, egyúttal felkéri a 

polgármestert, hogy a közútkezelővel kezdje meg a tárgyalásokat a koncepció megvalósítása 

érdekében. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

3. napirendi pont:  

 Lajosmizse, 2605/92 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a 13. napirendi ponttal folytassuk a testületi 

ülést. Megjelent az ülésen Stoica Martin. Látható a térképen, hogy a település rendezési tervünk 

tekintetében van egy fontos eleme a vasút melletti résznek és itt a Kálmán Imre utca és a vasút 

melletti csatlakozásnál van egy telek, amely Stoica Martin tulajdonában van, Ha hosszú távon 

közlekedéstechnikailag gondolkodik  a város és nemcsak a főútban, hanem egyéb területeken 
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is azért azt látja, hogy a vasút mellett ugyan most jelen pillanatban ott van egy közlekedés 

lehetőség, de az nagyon sok kívánni valót hagy maga után. Sok esetben a vasút területén megy, 

fontos lenne az a lakóknak, hogy itt a vasút mellett tudjanak közlekedni, ezért a koncepció 

szerint itt a vasút mellett egy út kerülne kialakításra, amely egészen a  Kálmán Imre utcáig a 

Pacsirta utcától menne. Ehhez viszont olyan területeket kell az önkormányzatnak megszerezni, 

amelyek magántulajdonban vannak. Stoica Martint érinti hiszen az ő területét érinti a leginkább, 

iszen ez egy háromszög alakú saroktelek és a nagyobbik részét érintené az út kialakítás.  Az út 

kialakítás ebben a pillanatban még nem kezdődik meg ezzel, de a lehetősége már megindulna. 

Stoica Martin kérte azt, hogy tudomásul véve azt, hogy ez egy olyan helyzet, amit kezelni kell 

a városnak és ezt el is fogadja, viszont azt szeretné kérni, hogy ne az ő kárára történjen és az 

önkormányzat vásárolja meg ezt a területet, amely az utat jelentené majd a későbbiek során. A 

kérelemben 1.400.000 forintot kér ezért a területért. Az önkormányzat felértékeltette a területet 

a vagyonértékelés alapján 693.600 Ft. Tárgyalta ezt az anyagot a Pénzügyi Bizottság. A 

bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy ajánljuk föl Stoica Martinnak a 693.000 forintot. 

Stoica Martin néhány mondatot szeretne-e mondani? 

Stoica Martin: Köszönöm szépen polgármester úrnak ezt a lehetőséget, hogy ennyi idő után 

ez megadasson, én elfogadom ezt a döntését. 

Basky András polgármester: A területen található egy kerítés, amit bentebb kell tenni. A 

javaslat szerint 100.000 Ft-ot az önkormányzat biztosítja az Ön számára.  

Stoica Martin: Megoldható.  

Basky András polgármester: A határozat-tervezet egy az egyben, az elfogadható a Stoica 

Martin részéről a bizottsági ülésen szintén elfogadható volt. Kérdezem a képviselő testületet 

szavaztatható-e, mert amennyiben a határozat-tervezetet elfogadjuk, mely szerint a 867 m2 

terület 693.600 Ft értékben megvásárolja az önkormányzat és a kerítés áthelyezését követően 

pedig 100.00 Ft-ot biztosít az önkormányzat. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben a határozat-tervezetet az 

kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

113/2019. (IX.26.) ÖH. 

Lajosmizse, 2605/92 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 

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

ajánlatot tesz a Lajosmizse 2605/92 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 867 m2 területű 

ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 

helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 

vételárát 693.600 forintban határozza meg.  

 

2. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 

áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
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a.) A kerítés áthelyezésére a jogosultak nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy az 

eladók vállalják annak elvégzését, melyre egy összegben 100.000 forintot biztosít 

az Önkormányzat. A jogosultak további költségigénnyel nem élhetnek. Ebben az 

esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés áthelyezését követően, 

annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül kerül kifizetésre a jogosultak 

részére. 

b.) Amennyiben a jogosultak a kerítés áthelyezését nem vállalják, abban az esetben 

annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk végezteti 

el a telekhatáron jelenleg meglévő kerítés anyagainak lehetőség szerinti 

felhasználásával. 

 

3. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok 

megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

Basky András polgármester: Szünetet rendelek el. 

Szünet kezdete 11 óra 33 perc. 

Szünet vége 11 óra 42 perc. 

4. napirendi pont:  

 A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése 

 Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Minden évben kell gördülő fejlesztési tervet készíteni, hiszen 

van egy éves szakasza a gördülő fejlesztési tervnek, 5 éves és 15 évesen szakasza is van. Az 

egy éves gördülő fejlesztési terv szakaszának olyannak kell lenni, amely a következő 

időszakban megvalósítható. A bevételeinkből és a saját forrásainkból tudunk fejlesztéseket 

végezni. Ezért is haladunk lassan például az ivóvíz vezetéssel, hiszen a forrásaink nem mindig 

állnak rendelkezésre, de azért minden évben sikerült ivóvíz tekintetében újabb részeket 

becsatlakoztatni a rendszerbe. A gördülő fejlesztési tervet a Bácsvíz Zrt. készítette el és mi 

véleményezzük és így kerül majd a továbbításra hatóságok felé. A keddi bizottsági ülésen itt 

járt Tóth Gábor a Bácsvíz Zrt. munkatársa és elmondta az információkat, illetve kérdésekre 

választ adott. A mai napon nem tudtak jönni. A gördülő fejlesztési tervnek két része van az 

egyik az ivóvízre, a másik pedig a csatornára vonatkozik. Évente kevés minden tudunk 

megcsinálni ettől többre volna szükség felújítás tekintetében is, azonban, hogy ha megnézzük 

azt, hogy mennyi pénzre lenne szükség, vagy lesz szükség egy 15 éves időtartamon belül azt 

látjuk, hogy ennyi pénz jelen pillanatban nincs a rendszerben. A Kormány is érzékeli ezt a 

helyzetet, és bizonyos szintű forrásokat mellé rendel az ivóvíznek, illetve a csatorna 

fejlesztéseknek. Pályázati úton meg lehet nyerni. Most is volt bent egy pályázatunk, ami nem 

nyert. A következő időszakban nyilván nagyobb források fognak majd rendelkezésre állni. A 

TÖOSZ -nál folyamatos egyeztetések vannak a vizes ágazattal, a csatorna ágazattal akkor, 
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ezeket a problémákat mindenki jelzi, hiszen ez mindenhol meglévő probléma. A következő 

években komoly fejlesztéseknek kell megvalósulnia ahhoz, hogy az ivóvíz ellátás teljes 

biztonsággal működőképes legyen. A gördülő fejlesztési tervet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

és elfogadásra javasolta.  kérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: A keddi bizottsági ülésen is jeleztem, és most is mondanám, hogy a 

gördülő fejlesztési tervből kitűnik az, hogy Lajosmizse vízhálózata eléggé elavult, ahogy 

polgármester úr is mondja komoly pénzeszközöket kell ide átcsoportosítani, amire saját forrás 

nincs és várjuk a Kormány által kiírt pályázati lehetőségeket. Például középtávon a gördülő 

fejlesztési terv, mert ha vizsgáljuk középtávon 4865 métert kell kiváltanunk, hosszú távon pedig 

12593 kilométert, tehát lehet, hogy ez az egész vezeték hossza? Kaptunk egy kiegészítő 

anyagot, ami ennek az előterjesztésnek a 10. oldala tartalmazza. Elfelejtettem megkérdezni, 

hogy ez a maradvány, ami az utolsó sorban van ez mit mutat? Nyilván ennek megvan az oka, 

hogy ez miért annyi amennyi.  

Belusz László képviselő: Nagyon fontos a jelenlegi víz hálózatunk karbantartása fejlesztés és,  

hogy üzembiztonsága tudjon működni. De nem kell elfelejteni azon hálózatokat, szakaszokat 

sem, ahol még nincs vezetékes ivóvízhálózat és ezt ki kellene építeni. Azon kellene dolgozni, 

hogy lehetőség szerint ne a gördülő fejlesztési terv szerint ütemben, hanem sokkal tempósabban 

tudjunk haladni, mert akik ezen a környéken laknak, ahol nincs ivóvízhálózat mindennapi 

problémájukkal küszködnek, hogy megfelelő minőségű vízhez jussanak. Köszönöm szépen. 

 

Basky András polgármester: Valóban így van azonban a gördülő fejlesztési tervbe csak annyit 

tettünk be amennyi forrást biztonsággal tudunk biztosítani, azonban ennél többet megtudunk 

valósíthat. Jövőre forrás tudunk biztosítani újabb utcáknak a tervezésére megvalósítására, akkor 

azt minden további nélkül megtehetjük. Ha lesz forrásunk akkor megpróbálunk több utcát is 

ellátni. Egyéb hozzászólás nincs? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben 

az I. határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

114/2019. (IX.26.) ÖH. 

A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  

Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 

mellékletét képező 2020-2034. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 

ivóvízellátás tervezetét. 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs 

akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben a II. határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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115/2019. (IX.26.) ÖH. 

A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  

Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 

mellékletét képező 2020-2034. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 

szennyvízelvezetés és - tisztítás tervezetét. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

5. napirendi pont:  

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Már évek óta van igazgatási szünet, amely jól bevált. Igazgatási 

szünet azt jelenti, hogy ilyenkor a kollegák a saját szabadságuk terhére maradhatnak odahaza. 

Viszont a jegyző úrnak kötelessége az, hogy a működőképességet havária jellegű dolgok 

megoldást kerüljenek. Az idei évben 5 nap  lenne az igazgatási szünet a tervek szerint. 2019. 

december 23. (hétfő), 2019. december 30-31. (hétfő-kedd) és 2020. január 2-3. (csütörtök - 

péntek) napokra, azaz 5 munkanapra igazgatási szünet lesz. Az első munkanap 2020. január 6. 

lesz. Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdezem, 

hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben a 

határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

116/2019. (IX.26.) ÖH. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  

igazgatási szünet elrendelése 

 
      Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkarendjében 2019. december 23. (hétfő), 

2019. december 30-31. (hétfő-kedd) és 2020. január 2-3. (csütörtök - péntek) 

napokra, azaz 5 munkanapra igazgatási szünetet rendel el, amennyiben 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 

27-i ülésen azzal egyetért. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban az 1) pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – 

a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges 

munkaszervezési intézkedések megtételére. 

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 

hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 

előzetesen tájékoztassa. 

                     Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 

                     Határidő: 2019. szeptember 26.  
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6. napirendi pont:  

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Lajosmizse jelentős része csatornázással ellátott azonban 

vannak olyan területek, ahol nincs még csatorna. Itt  biztosítani kell az önkormányzatnak, hogy 

a szennyvíz ami az ingatlanokban keletkezik az is elszállításra kerüljön. Régebben volt egy 10 

éves szerződésünk a Faragó és Fia közszolgáltatóval, amely lejárt.  Most az elmúlt 2 évben már 

nem találtunk közszolgáltatót, aki ezt a feladatot elvállalta volna, ezért a katasztrófavédelem 

jelöl ki ilyenkor közszolgáltatót, aki ezt a feladatot el tudja látni. Mielőtt a közszolgáltató a 

katasztrófavédelmet a kijelölése kerülne előtte nekünk pályázatot meg kell kiírni. A 

rezsicsökkentés miatt a szolgáltatóknak ezen az áron nem biztos, hogy megéri a munka 

elvégzése, ezért a pályázatra lehetséges, hogy nem érezik be ajánlat.  

Belusz László 11 óra 51 perckor kiment a Díszteremből 

A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

Belusz László 11 óra 52 perckor visszajött a Díszterembe. 

A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

Basky András polgármester: Lejár az egy éves szerződése 2020. január 1-én a Faragó 

Környezetvédelmi KFT-vel az önkormányzatnak, amit a katasztrófavédelem jelölt ki. El kell 

kezdenünk a folyamatot, ha találunk egy szerződő partnert, akkor a szerződést tudjunk kötni, 

ha nem akkor ismételten a katasztrófavédelem fog szolgáltatót kijelölni. Az alábbi 

szolgáltatokat javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:   

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

 KUSZAKA 2004 Bt. 

 Somogyi István vállalkozó Izsák 

 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 

 TI-TÓ Kft. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 
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117/2019. (IX.26.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

kapcsolatos pályázat kiírása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a településen 

található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében 

a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi: 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás minimum 4 éves 

maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat 

keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő: 2019. október 10. 8:00 óra. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

 KUSZAKA 2004 Bt. 

 Somogyi István vállalkozó Izsák 

 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 

 TI-TÓ Kft.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett vállalkozások 

által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 

- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, amelyet 

azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi napon a 16.30-

18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a 

határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn 

belül  kell elvégezni, ellenkező esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek az 

ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot kap rész-

, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 

részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig kerekítve 

történik. 

Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb érték a 

legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy tizedesjegynél 

több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 

 

A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal megszorzott 

pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat lesz. 

 

 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-

elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

3. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

4. ügyfélfogadás 

ideje 

Érték (óra/hét) 
  

 

 pont 
  

 

 súlyozott pont /30/ 
  

 

5. készenléti ügyelet 

ideje  

Érték (óra/nap) 
  

 

 pont 
  

 

 súlyozott pont /30/ 
  

 

Összpontszám    

 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat a Képviselő-testület elé 

terjessze.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  

Határidő: 2019. szeptember 26. 
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Fekete Zsolt képviselő 11 óra 53 perckor kiment a Díszteremből 

A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

 

7. napirendi pont:  

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete megbízott 

intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására 

pályázati felhívás kiírása 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Suba Benedek kérte a közalkalmazotti jogviszonyát 

megszűntését, amely azt jelenti, hogy a megbízott vezetői megbízatása is megszűnik. 2019. 

november 30-ával kéri, hogy szüntessük meg közös megegyezéssel. Méltányolni kell az ő 

kérését és el kell elfogadni a döntését. Az I. határozat-tervezet arról szól, hogy közös 

megegyezéssel a közalkalmazotti jogviszonyát megszüntettük. A II. határozat-tervezet pedig ki 

kell írni egy intézményvezetői pályázatot. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan 

kérdése? Sebők Mártának átadom a szót. 

 

Sebők Márta képviselő: Már a Pénzügyi Bizottságon is fájlaltam, hogy elmegy Suba Benedek. 

Nekem mindig nagyon rosszul esik, amikor az önkormányzattól egy fiatal, jól képzett 

szakember távozik. A pénzügyi szakmában nagyon kuriózuma a férfi kolléga. Sajnálom, hogy 

el megy, nyilván méltányolni kell azt, hogy neki más a célja, köszönöm szépen!  

 

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

4 határozat-tervezet van az előterjesztésben. Az I. határozat-tervezet arról szól, ami a kiosztós 

anyagban található, hogy közös megegyezéssel megszüntetjük a közalkalmazotti jogviszonyát. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 

118/2019. (IX.26.) ÖH. 

Suba Benedek közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 

Határozat 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

Suba Benedek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezetének megbízott intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya 2019. 

november 30. napjával közös megegyezéssel megszűnik.   

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Suba Benedek közalkalmazotti jogviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges valamennyi okiratot 

elkészítsen és aláírjon.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 
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Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet arról szól, pályázatot írunk ki a 

magasabb vezetői intézményvezetői beosztásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben a határozat-tervezetet az 

kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

119/2019. (IX.26.) ÖH. 

Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 

szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás kiírásáról 

 

Határozat 

 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 

(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) beosztására, 2019. 

december 1-től 2024. november 31-ig.  

(2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a III. határozatban meghatározott 

tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő:2019. szeptember 26., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  

Felelős: Képviselő-testület, dr. Balogh László jegyző  

 

Basky András polgármester: A III. határozat-tervezet a pályázati felhívás tartalmazza. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

120/2019. (IX.26.) ÖH. 

A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 

vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás   

  

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 

vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére pályázatot ír ki, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 

alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint:    

 

Pályázati felhívás 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 

szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 

 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata   

 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

 

Betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (költségvetési szerv-, és 

gazdasági vezető, magasabb vezető) 

 

A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

 

A megbízás kezdő napja: 2019. december 1.  

 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. november 31.  

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

    

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.  

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges 

feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az 

intézmény Alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő 

ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 

- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 

- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 

személy, 

- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pont szerinti állam elleni bűncselekmény miatt 

indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 

- felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett 

 okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából 

ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy  

 gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 

ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, 

vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 

szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
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mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettséggel rendelkezik. 

- szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és 

rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

- hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához. 

 

A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: --- 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ----- 

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján.  

 

Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap minimum 250%-a, megegyezés szerint. 

 

A pályázat benyújtásának formája:  
   

Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/280/2019., valamint a 

beosztás megnevezését: intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, 

magasabb vezető) 

és 

 

Elektronikus úton Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a 

lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat benyújtásának határideje: 

- postai úton: 2019. november 7. 

- elektronikus úton: 2019. november 7.  

 

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:   

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1db eredeti-1 db másolat), (az 

eredeti példányt összefűzés nélkül) kell benyújtani.   

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: A pályázat elbírálására legkorábban a 2019. 

novemberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor.   

 

A pályázat elbírálásának rendje: A véleményezést követően Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, 

hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési 

igénnyel nem élhetnek. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 

 

mailto:lajosmizse@lajosmizse.hu
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A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, a megbízási feltételek között felsorolt 

kitételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat; 

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető 

beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem 

áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet 

kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő-testület 

zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra 

hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban 

részvevők ismerhetik meg; 

- a megbízás feltételeinek igazolására szolgáló dokumentumokat, 

nyilatkozatokat. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2019. október 7.  

A Közigállás publikálás időpontja: 2019. október 7.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-

76-457-575-ös telefonszámon. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 

 

Basky András polgármester: A IV. határozat-tervezetben pedig meg kell határozni a beérkező 

pályázatokkal kapcsolatosan a véleményező bizottságba kik fognak tartozni. Az 

Önkormányzati Bizottság az alábbi javaslatot tette:   

Bizottság elnöke: Pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnöke 

A Bizottság tagjai: 

- Ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke 

- dr. Török Tamás. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 
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121/2019. (IX.26.) ÖH. 

Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 

  

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 

szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) álláshelyének betöltésére beérkező 

pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

 

A Bizottság elnöke: Pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnöke 

A Bizottság tagjai: 

- Ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke 

- dr. Török Tamás. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bizottságot, hogy a 

vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően hallgassa meg a pályázókat és a 

pályázati véleményét írásban terjessze a Képviselő-testülete elé legkésőbb 2019. november 

15-ig. 

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2019. szeptember 26., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel  

 

8. napirendi pont:  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Amióta ez az ösztöndíjrendszerben megindult azóta tagja a  

Lajosmizse Város Önkormányzata és igyekszik a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a saját 

maga eszközeivel is támogatni, akik Lajosmizsén élnek és ennek a pályázati felhívásban 

leírtaknak megfelelnek. A beérkezett a pályázatokat az önkormányzati bizottság véleményezte 

és ezt követően pedig a testület döntött a pályázatoktól, hogy kik azok, akik a támogatást 

megkaphatják. Két típusú pályázat van, az egyik az A típusú, amely 10 hónapra szól a pályázati 

rendszer szerint, a másik pedig a B típus, amely 3-szor 10 hónapra tehető, 6 féléven keresztül 

kap támogatást. Az önkormányzat 10.000 forint összeget állapított meg azoknak, akik a 

pályázati feltételeknek megfelelnek. Tavalyi évben 11 fő pályázott A típusú pályázatra, illetve 

kapott támogatást is. 1 fő kapott hosszabb távú tehát 3-szor 10 hónapra a támogatást. Tárgyalta 

az Önkormányzati és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 

észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 

 

Sebők Márta képviselő: Itt az előterjesztésben az áll, hogy a megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel támogathatja. Nem fogja támogatni? Akkor csak elvi támogatást tud adni. 

 

Basky András polgármester: A megyei önkormányzatnak nincs erre forrása. Kérdezem, hogy 

van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az előterjesztésben a 

határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 

szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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122/2019. (IX.26.) ÖH. 

Csatlakozás a Bursa Hungarica  

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 

a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 

Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 

legkésőbb 2019. október 2. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

részére. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 26; a nyilatkozat megküldésére: 2019. október 2.  

 

Fekete Zsolt képviselő 12.00 órakor visszajött a Díszterembe. 

A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

9. napirendi pont:  

A Zöld Város beruházás közbeszerzésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: A zöld város projekt beruházásával kapcsolatos 

elképzeléseinket a januári testületi ülésen tárgyaltuk. Ott elindult a közbeszerzés kiírása, 

közbeszerzést jóváhagytuk, szakhatósági engedélyezések indultak el, a szakhatósági 

engedélyezések után a közbeszerzést is kiírtuk, és most vagyunk abban a helyzetben, hogy az 

önkormányzat véglegesen rábólinthat a pályázati kiírásra. A Közbeszerzések Felügyeleti 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Főosztálynak megküldtük a közbeszerzést, mert 500.000.000 Ft fölötti beruházás esetén 

kötelező. A Felügyeleti Főosztály néhány pontban változtattak rajta ezeket a változtatásokat a 

közbeszerző cég átvezette és így közbeszerzés elindulhat. Nyílt eljárású közbeszerzés. A döntés 

az önkormányzat kezében van.  Tárgyalta az Önkormányzat és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

és elfogadásra javasolja. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése, javaslata? 

Belusz Lászlónak átadom a szót 

 

Belusz László képviselő: Köszönöm a szót Polgármester úr. Végre már igazából mindenki 

szerintem több éve várja ezt a pályázati lehetőséget, és így akkor a 2020. év végére a zöldváros 

projekt, a piac felújítása megtörténik, a parknak a felújítása, valamint a tó környéke, Városháza 

központ központi része megújul. 2020 végére akkor ez a beruházás lezajlik. Köszönöm szépen.  

 

Basky András polgármester: Bízunk benne, nyilván itt a közbeszerzésen és sok múlik.  

Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma a közbeszerzés során, ami esetlegesen még 

hátráltatná a beruházást, de amikor eljutunk a beruházás végéig, akkor azt gondolom, hogy lesz 

erre mire koccintani. Sebők Mártának átadom a szót. 

 

Sebők Márta képviselő: Más településeken már befejeződött, vagy befejezéshez közel álló 

állapotban van a zöldváros projekt. Nálunk ez miért nem történhetett meg, vagy miért nem 

kezdődött el idáig? 

 

Basky András polgármester: Bizonyára emlékszik rá mindenki, hogy amikor a Farkas Gábor 

idehozta a terveket, amelyeket előzetes egyeztetés alapján elkészített előzetes elképzelések 

szerint. Akkor mi ahhoz hozzányúltunk és azt mondták, hogy tervezzen még be ezt is, azt is , 

amazt is. Ismert, hogy milyen jó lenne, hogy ez az egész projekt kompletten készülhetne el és 

még több mindent meg tudnánk csinálni. Időközben a terveket módosította, akkor kiderült az, 

hogy olyan mértékűek a pénzügyi változások a piacon, illetve olyan mértékűek, azok a 

változások, amiket hozzátettünk, hogy a projekt megvalósítása nem elképzelhető, hiszen az 

elvárása projektekkel kapcsolatosan az, hogy rendelkezésre álló forrás  50%-kal magasabb 

eltérés nem lehet, mert ha magasabbak a költségek, akkor nem támogatja a Kormány. Elölről 

kellett kezdeni újra kellett tervezni az egészet. Érzékeltük azt, hogy ezt a projektet jelen áron 

nem tudjuk megvalósítani, mert hogyha lenne 1milliárd Ft vagy 500.000.000 forintunk, amit 

bele tudunk tenni, akkor saját forrással kiegészíthetnénk annak semmi akadálya, de egyelőre 

nincs akkora forrás, amivel ezt a teljes beruházáshoz szükséges önerőt hozzá tudnánk tenni. 

Kormányzati támogatásra is szükség lesz. A szabályok korlátoznak bennünket. Vannak olyan 

projektek, amelyek a tervek szerint elkészültek, de megvalósítani nem fogjuk majd csak egy 

későbbi időpontban és ezek mind heteket, hónapokat vettek igénybe.  

 

Sebők Márta képviselő: Véleményem szerint sajnos rosszul álltunk neki ennek a projektnek 

és óriási késedelemben vagyunk. Ha megnézem a környező településeket például Izsákon a 

hétvégén adja át miniszter úr a felújított városközpontot és a piac is nagy erőkkel felújítás alatt 

van. Kiskunfélegyházán is ugyanúgy zöldváros projekt van és ott is megkezdődött az óriási 

nagy beruházás a városközpontban. Most ehhez képest sajnos mi a helyzet Lajosmizsén? Még 

hónapok telhetnek el a közbeszerzési kiírás megtörténjen. Ezután a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása legalább 3 hónap. A vesztes pályázó esetleg jogorvoslati eljárást kezdeményez, 

akkor további drága hónapokat veszítünk el. Sajnos úgy látom, hogy egyre kevesebb az esély 

rá, hogy el tudjuk kezdeni és sikeresen be tudjuk fejezni a zöldváros projekt megvalósítását, 



48 

 

mivel a projekt befejezésének időpontja ugye most hallottuk polgármestertől 2020, tehát erre 

van egy kemény évünk. Az engedélyeztetési eljárások megvannak, de a közbeszerzés nincs 

megoldva. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy én úgy gondolom, hogy elúszhat a 780.000.000 Ft 

sajnos és marad az elhanyagolt városközpont a városház tér,  a piac, az Iskola tó rendbetétele 

sem fog megvalósulni. Annál is inkább, mert 2016-os projekt tehát 2016-os építőanyag és 

építési munkadíj árakon került beárazásra ez a pályázat. A pénz már itt volt 2017-ben akkor 

elkezdhettük volna megvalósítást. Arról már nem is beszélek, hogy a késlekedés miatt évről 

évre több 100.000.000 Ft veszteség érte az önkormányzatot, illetve Lajosmizse város 

lakosságát. Miből finanszírozzuk a hiányzó 100 milliókat? Azért, mert ennek a zöldváros 

projektnek meg sem volt felelőse. A sajtó képviselője - a nem tudom, itt van-e még -  szeretném 

mondani neki, hogy én a Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok, ha valamit ír rólam. Köszönöm 

szépen. 

 

Basky András polgármester: Az előbb megszavaztuk, hogy a közbeszerzési eljárást 

elindítjuk. Ez már hónapokat nem fog késni, hiszen most döntöttünk arról, hogy a közbeszerzés 

már kiírható. 2017-ben itt volt a pénz valóban és talán mindenki emlékszik rá, hogy a hogyan 

működtek ezek a TOP-os pályázatok. Lajosmizsei fejlesztésre valóban kaptunk 860.000.000 

Ft-ot, amely során elkezdődtek a tervezési munkálatok. Elmondtam az előbb, hogy milyen okok 

miatt összecsúsztak ezek a dolgok.  Amikor a Farkas Gábor idehozta tervet nem nyúltunk volna 

hozzá akkor befejezés előtt állnánk, de mindannyiunknak voltak jó ötletei és a legjobb szándék 

vezérelt mindenkit, hogy a lehető legjobbat tudjuk kihozni belőle. Az, hogy nem volt felelős 

ennek a projektnek, azt gondolom, hogy teljességgel nem így van. Hiszen a projekt által 

kapcsolatos összes munka, ami van azt Horváth Sándor kollegámmal közösen végeztük, illetve 

be volt vonva mindig az illetékes kolléga. Az összes olyan munka, amit el kellett végezni azt 

végeztük, illetve ami szakmai munka van hozzá, annak idején megegyeztünk abban, hogy a 

Megyei Önkormányzat Nonprofit Kft- vel karöltve konzorciumban végezzük azokat a 

feladatokat, amelyek egy pályázatnak a benyújtásával kapcsolatosak. Sok mindent lehetett 

volna másként csinálni valószínű, de azt gondom, hogy adott pillanatban a Képviselő-testület 

mindannyian, mert általában mindig én azt gondolom, ezeket a dolgokat egyhangúlag szavaztuk 

meg mindig az adott pillanatban legjobb szándékunk szerint döntöttünk. Ha véletlenül utólag 

úgy gondoljuk, hogy ez nem volt a legoptimálisabb döntés, mert mindig van ilyen, de adott 

pillanatban én azt gondolom, mindenki a lehető legoptimálisabban döntött. A projektet azért én 

nem temetném el, mert a pénz is megvan, a közbeszerzés is elindult, és hogyha forrás 

szükséglete van, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk haladni. De én nem írnám le ezt a 

pályázatot, mert nekem egy percig nem jutott eszembe az, hogy ez a projekt nem fog 

megvalósulni. Egész idő alatt ezen dolgoztunk. Azt gondolom, hogy ezt a projektet jövőre az 

önkormányzat be fogja fejezni.  

 

Sebők Márta képviselő: Amikor azt mondtam, hogy nem jól álltunk hozzá, én úgy gondolom, 

hogy valamit jobban csinálnak Izsákon vagy Kiskunfélegyházán. Mert ha akkor a Képviselő-

testület tudja, hogy erre van pénz, ezt tudjuk most megcsinálni és nincs kívánságműsor, mert 

2016-ban, 2017-ben már látszódtak az építőanyag árnövekedések és a munkadíj növekedések. 

Minden költségvetés tárgyalásakor azt elmondtam, de érezhettük is a pénztárcánkon is. Azért 

van mit tanulnunk a környező településektől. Én is nagyon remélem, hogy valósuljon meg ez a 

projekt, de azt gondolom, óriási a tartalom vesztés. Köszönöm szépen. 
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Basky András polgármester: Én is azt gondolom, hogy valósuljon meg. Sok projektet 

megoldottunk. Belülről lehet látni képviselő-testület biztos sok mindent lát, de talán azok a 

kollegák, akik ebben benne vannak azok látják, hogy mennyi nehézség gördül egy projekt 

megvalósításához csak egy ilyen közbeszerzési eljárás lebonyolításához is.  Javaslom, hogy 

szavazzuk meg ezt a határozatunkat, amely a közbeszerzéssel kapcsolatos, hogy a lehető 

leghamarabb megvalósuljon mindannyiunk örömére. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs akkora, aki elfogadja a határozat-tervezetet, mely szerint jóváhagyjuk a 

felhívást az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 

szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

123/2019. (IX.26.) ÖH. 

„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás módosított 

ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város 

Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály ellenőrzési jelentésének megfelelően módosított ajánlattételi 

felhívását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában megjelölt közbeszerzési eljárás esetében a 

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kért esetleges további módosítások átvezetését 

megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

10. napirendi pont:  

Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont® létrehozásához 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Melis Eszter levelében kéri, elvi hozzájárulását Képviselő- 

testülettől ahhoz, hogy egy ilyen piac megvalósulhasson Lajosmizsén. Ez egy nagyon jó dolog, 

hiszen a helyi vállalkozások  termékeit tudja ezzel a piacponton keresztül értékesíteni. Ezek az 

eszközök a Művelődési Ház előtt lévő kis beugróban már elhelyezése is kerültek. Hamarosan 

vásárolni is lehet. Eszternek vannak elképzelése arra vonatkozóan is, hogy a szolgáltató helyet 

bérelni, amelynek a bérletét felmondták. A fiatal vállalkozót, amivel tudjuk segítsük, tehát 

mindenképpen javaslom azt, hogy az elvi támogatásunkat adjuk meg ehhez, hiszen mindig 

fontos, hogy a helyi vállalkozások termékeit itt helyben meg lehessen vásárolni. Nagyon örülök 

ennek a kezdeményezésnek és a bizottsági üléseken is az látszott, hogy, hogy nem csak én, 

hanem mindenki támogatja ezt a dolgot és egy elvi támogatás mindenképpen javaslok 

hozzáadni. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 

 

Belusz László képviselő 12 óra 13 perckor kiment a Díszteremből. 

A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
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Sebők Márta képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nagyon nagy szükség van 

arra, hogy helyi termékek helyben értékesíthetőek és helyben fogyasztódjanak el, de én nagyon 

féltem az ifjú vállalkozót, hiszen ha végiggondoljuk az elmúlt időszakban a Művelődési Ház 

presszóját már többen üzemeltették ráfizetéssel ennek valami nagyon komoly oka van, nyilván 

tudjuk, hogy a villanyszámla. A villanyvételezés nagyon komolyan újra kéne gondolni részben 

tudom elfogadni azt az érvet, amit Belusz László kedden mondott. Gondoljuk át, nézzük át 

fogyasztási tételeket, amiket az elmúlt 3-4 évben ráterheltünk a fogyasztókra, hogy az valóban 

valós-e vagy generálisan az áramvételezést át kell alakítani a Művelődési Házban köszönöm 

szépen!  

 

Belusz László képviselő 12 óra 16 perckor visszajött a Díszterembe. 

A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

 

Basky András polgármester: Meg kell nézni azt, hogy a villanyvételezési lehetőség, hogyan 

optimalizálható a Művelődési Házban a vállalkozás szempontjából. Ez a folyamat elindult. Egy 

vállalkozásnak van víz, gáz villanyszámlája, azt ki kell fizetni. Akárhol bérel egy ilyen 

helyiséget szerintem a költségek mindenhol fölmerülnek, de nyilván amiben tudunk szerintem 

segítsünk Melis Eszteréknek, hogy minél optimálisabban tudjanak üzemelni. Van-e még 

kérdés, észrevétel? Belusz Lászlónak átadom a szót. 

 

Belusz László képviselő: A villannyal kapcsolatban volna észrevételem. Jelenleg 3-szor 100 

Amper van a Művelődési Háznak. Ez egy nem profilos vételezési megoldás és itt van egy 

tetemes elosztói teljesítménydíj ebben a tarifában. A rendelkezésre álló júliusi 

villanyszámlában mintegy 40.000 Ft. Ez a 3-szor 80 Amper feletti áramvételezési hely esetén 

ez a tarifa. Olyan megoldás lehetne, hogy ha leválasztunk belőle fogyasztókat és esetleg alá 

tudunk menni a 80 Ampernek. Ebben a számlában havi 48.000 Ft megtakarítás lehet bruttóban, 

de ne örüljünk olyan nagyon mert most újítjuk fel a Művelődési Házat, amikor klímatizálás  

lesz és villanyra szükség lesz. Valószínű, hogy ezt nem tudjuk meglépni maximum csak egy 

átmeneti állapot erejéig. A 3-szor 80 Ampert úgy tudjuk még 80 Amperre erre az átmenetre 

visszavenni a munkateljesítményt  bizonyos üzletrészt átadja a Művelődési Ház, tehát 

megbontja villanyszámlát egy 3-szor 20 Amperre egy 3-szor 80 Amperre és akkor tudjuk elérni 

ezt a kedvezményt, egyéb esetben ugye ez egy normális rendszerhasználati díjban ez az elosztói 

teljesítménydíj. Ez egy ipari fogyasztási mennyiségű fogyasztásnak minősül, tehát nem 

lakossági fogyasztásról beszélünk. Köszönöm szépen!  

 

Sebők Márta képviselő: Ez teljesen igaz, amit Belusz László mond, de az elmúlt évek 

gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ezt szinte senki nem tudja kigazdálkodni és nagyon 

hiánypótló lenne ott bármilyen szintű presszó vagy büfé vagy amit az Eszter is most akar.  

Ezt támogatni kéne, de valahogy meg kellene oldani a villanyvételezés, mert nem tud rentábilis 

lenni azzal a pici árréssel képtelen kigazdálkodni ezt a számlát. 

 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Ebben a témában 2 dologra szeretnék hozzászólni. Az egyik 

az, hogy nagyon örvendünk, hogy Lajosmizsén is kialakul ez a helyi termelők helyben gyártott 

termékeknek az elérési pontja. Sok vád érte az önkormányzatot, hogy idén miért nem vállalja 

fel ezt.  Az Ötv-ben fel van sorolva az önkormányzatnak a feladatai és nyilvánvalóan 

termékforgalmazás, piaci kereskedelem nincs közte. Ez a dolog helyre került, mert egy helyben 

érdekelt helyi termelőnek mezőgazdasági termelőnek kellett ezt a témát felvállalni. Örvendünk 
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hogy Melis Eszter és a társai ezt felvállalták. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, hogy 

Lajosmizsén ki tud alakulni. Ez egy vállalkozás, amilyen alapos az Eszter biztos vagyok abban, 

hogy elvégzett egy kockázatelemzést, egy költség- és bevételelemzést, és ebben ugye feltárta 

ezeket a tényezőket és gondolom azért azt is feltárta, hogy azért ez a piacpont nem biztos, hogy 

a legmegfelelőbb helyen van. Ugyanis azért nézzük ezt a szakmai profilt. Annak az épületnek 

a szakmai profilja a művelődés, a közművelődés és a közkönyvtár szolgáltatásoknak a 

biztosítása, tehát egy piaci kereskedelemnek a biztosítása. Nem biztos, hogy odaillő ez az egyik 

a másik ismerjük az épület adottságait. Raktározási, termék tárolási, az épületnek a 

megközelítése, a hátsó szakasznak a udvari szakasznak a szűkössége sem teszik lehetővé, azért, 

hogy itt ez komoly felfejlődést tudjon elérni. Plusz hozzájön még villany költségek is. 

Támogatom természetesen a Melis Eszternek az elképzelését. Megfontolásra javaslom, hogy 

ez megfelelő, jó helyet keressen a piaci kereskedelem helyben gyártott mezőgazdasági 

termények forgalmazására. Köszönöm szépen.  

 

Basky András polgármester: Abban egyetértünk, hogy Melis Eszter tevékenységét 

mindenképpen minden eszközünkkel ami rendelkezésre áll támogatni fogjuk. Nyilván az 

Eszternek a döntése kell, hogy legyen, hogy ezt hol fogja kialakítani. Ha a Művelődési Háznál 

alakul ki, attól függetlenül még a Művelődési Háznak lehet egy kis hozadéka, hiszen aki 

bemegy a tejtermékek megvásárlása miatt lehet, hogy bemegy a Művelődési Házba megvesz 

egy színházjegyet, vagy valami egyéb dolgot is. Ez egy összetett dolog. Bízzuk rá ezt Melis 

Eszterre, majd eldönti hol szeretné csinálni. Elvi támogatásunkat kell adni ahhoz, hogy ez 

elinduljon. Egyéb hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor aki támogatja, hogy elvi 

támogatást adjunk a piacpont létesítésére, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 

124/2019. (IX.26.) ÖH. 

Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont® létrehozásához      

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes elvi támogatását adja 

Lajosmizsén Piacpont® létesítéséhez.  

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

11. napirendi pont:  

 Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember és 2019. 

augusztus között végzett – munkájáról 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: A legtöbb döntés, amit a Társulási Tanácsban meghozunk annak 

van egy előzetes döntése az önkormányzatnál is. A beszámolóval kapcsolatosan van-e 

valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja, kézfelemeléssel 

jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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125/2019. (IX.26.) ÖH. 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  

Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember  

és 2019. augusztus között végzett - munkájáról   

 

1) Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 

készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

12. napirendi pont:  

 Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

Előadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: A Ságvári utcával kapcsolatos előterjesztés már volt a 

Képviselő-testület előtt. Van egy olyan döntés, hogy az önkényuralmi rendszer tagjairől 

elnevezett utcákat meg kell változtatni minden településen. Az akadémia álláspontja szerint így 

az elmúlt alkalommal több utcát megváltoztatunk például Felszabadulás utcából lett a Gábor 

Áron utca. 5 évvel ezelőtt, amikor ezt vizsgáltuk, akkor a lakosságot megkérdeztük, hogy ők 

mit szólnak hozzá. Ez az utca Ságvári utcaként van elnevezve azonban nem kérdés, senki 

számára sem, hogy ezt annak idején Ságvári Endréről nevezték el és nem a Ságvár településről. 

Az előterjesztésben kétféle verzió van az egyik az, hogy mégiscsak úgy emlékszik mindenki 

Ságvár városról lett elnevezve utca, és akkor nem kell az utca nevét megváltoztatni. Nyilván az 

ott lakók kényelmi szempontból talán azt mondják, hogy ne változtassuk meg. Jegyző úr az 

említette, hogy miután ez Ságvári Endréről van elnevezve akkor innentől kezdve túl sok 

lehetőségünk nincsen, tehát meg kell változtatnunk az utca nevét. Körbe kell járni az utca 

elnevezését. A bizottsági ülésen Józsáné dr. Kiss Irén  említette, hogy november környékén 

fölvállalja azt, hogy az utca lakóit megkérdezi az új elnevezés lehetőségéről. Józsáné dr. Kiss 

Irénnek átadom a szót. 

 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A szülői ház ottléte okán van nekem közöm ahhoz a 

településrészhez. Ez a név nem az a Somogy megyei településnek a neve, hanem ez valóban 

Ságvári Endre nevét jelenti. Időközben ez lerövidült valamilyen oknál fogva, és Ságvári nevet 

használunk. 2013-ban a lakókat megkérdezték akkor azt a döntést hozták, hogy nem szeretnék, 

hogyha ez megváltozna. Természetesen azért volt ez, mert jórészt idősek lakta rész, hiszen ez 

a rész azért az 50-es 60-as években épültek, ebben az utcában a házak. Az elmúlt 6 évben sajnos 

azért nagyon sok féle olyan változás volt, hogy az első lakókat, akik betelepültek abba az utcába 

sajnos meghaltak. Nagyon sok az új fiatal pár és érdemes újra megkérdezni a véleményt. 

Történésztől kérdeztem meg. Gyerekkoromból emlékszem, hogy ezt papföldnek nevezték el. 

ezt a területet. Vajon van-e valami Lajosmizse történetéhez köze ennek az elnevezésnek? 

Valóban van a 18. századtól Jászberény ezt a területet adta a mindenkori papnak gazdálkodásra  

bérletbe és ily módon alakult ki a papföld vagy a kántor megkapta ugye a földjét azt 



53 

 

kántorföldnek hívták vagy éppen a postamesternek a területén volt a az a tó, amit mai napon is 

postatónak nevezünk. Ennek az elnevezésnek történelmi oka van, és esetleg a lakosság ezt 

elfogadja, illetve hogyha családokat felkeressem és javasolnak neveket, akkor én tisztelettel 

hozni fogom a Képviselő-testület elé.  

 

Basky András polgármester: Javaslatként felmerült a Papföldi út, Tó út, Tóparti utca. 

Valakinek itt a bizottsági ülés óta van-e olyan ötlete, javaslat, amelyik esetlegesen ehhez a 

területhez kapcsolódóan érdemes lenne elgondolkodni rajta? Péli Szilveszternek átadom a szót. 

 

Péli Szilveszter képviselő: A mellette lévő utca Táncsics utca és egy kortársát is lehetne 

választani. Még arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy most azért ezt ő vegyük figyelembe, 

hogy pillanatnyilag illetékmentesek ezek az átírások, de ha egyszer ezt a Kormány eltörli és 

nincs tovább, és mégis megmarad ez a Ságvári név, akkor utána még nehezebb lesz ezt 

megcsinálni.  

 

Basky András polgármester: Az I. határozat-tervezet az, hogy nem változtatjuk meg az utca 

nevét. Aki elfogadja azt, hogy nem változtatjuk meg az utca nevét, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 ellenszavazattal –igen szavazat, tartózkodás nem 

volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

126/2019. (IX.26.) ÖH. 

Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a lajosmizsei 

699 helyrajzi szám alatti közterület Május 1 úttól északra lévő szakaszának nevét Ságvári 

utcaként változatlanul hagyja, mivel azt földrajzi névi utalásnak tekinti, figyelembe véve azt, 

hogy a környező utcák neve is településhez, településrészhez kötődő (pl. Mizsei utca, Ceglédi 

út, stb.).  

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

Basky András polgármester: Az utca neve tekintetében pedig lenne egy későbbi időpontban 

döntünk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

127/2019. (IX.26.) ÖH. 

Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 hrsz-ú közterület 

Május 1 úttól északra lévő szakaszának (jelenleg Ságvári utca) 2020. január 1-i hatállyal a(z) 

új közterület nevet ad, melyről későbbi időpontban dönt. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 
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13. napirendi pont:  

Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Bognár Lajosné kérte, hogy a jelenlegi helyzet szerint az ő kútja 

egy útra esik, ami a térkép szerint út valóságban nem út. Kérte, hogy valami megoldást találjunk 

arra, hogy a kutat engedélyeztetni tudja. A megoldás az, hogy az előterjesztés mellékletében 

látható módon az utat arrébb kerül pár méterrel és akkor innentől kezdődően lesz neki útja is 

meg kútja is. Sok ilyen eset van, amikor a térképi eltérések olyan mértékűek, hogy azokat a 

ténylegesen is meg kell változtatni. A költségeket a kérelmező vállalja. A Mezőgazdasági 

Bizottság is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolják. Van-e ezzel kapcsolatosan 

bárkinek valamilyen hozzászólása? Aki elfogadja a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel 

jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

128/2019. (IX.26.) ÖH. 

Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása 

Határozat 

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

előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt változási vázrajz 

szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 

önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Hész), azáltal, hogy a lajosmizsei 0407/100 

helyrajzi szám alatti ingatlant általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, illetve hálózati 

jelentőséggel rendelkező útként nem ábrázolja és a Hész 15. § (5) bekezdés szerint „A 

hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak megszüntethetők, illetve 

áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek, az egyéb földügyi és útügyi 

előírások követelményeinek betartásával.”. 

 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt 

változási vázrajz aláírására,  

 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás szerinti 173 

m2 terület növekmény ingyenes átadását elfogadja, és felhatalmazza Basky András 

polgármestert a 2. pont szerinti vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges 

szerződés aláírására, amely szerződésben az Önkormányzati tulajdon változás jogcíme 

csere és ingyenes átadás kell legyen.  

 

4. Az 1-3 pontok szerinti hozzájárulás és felhatalmazások feltétele, hogy a keletkező 

költségeket a kérelmező Bognár Lajosné viseli. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 
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14. napirendi pont:  

Pályázat benyújtásának előkészítése a Polyák Imre Sportcsarnok felújítására  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Sápi Zsomborné képviselő hozott egy pályázati lehetőséget a 

sportcsarnok felújítására. A Magyar Kézilabda Szövetségnek a pályázata ez és a 30 és 

300.000.000 forint között felújításokat lehet végezni, amely nem építési engedély köteles. 

Egyeztetéseket folytattunk Sándor Györggyel, illetve Sápi Zsomborral is annak érdekében, 

hogy milyen megoldást lenne a legoptimálisabb. Láthatóak azok az anomáliák, amelyek a 

bíróknak az öltözésével kapcsolatos problémák megoldhatóak legyenek. Egyeztetéseket kell ez 

ügyben folytatni az iskola igazgatójával Tankerülettel, illetve a Magyar Kézilabda Szövetséggel 

is, A pályázati kiírásnak van néhány olyan pontja, amely nem teljesen egyértelmű. Például az, 

hogy utána nekünk ingyenesen át kell adni bizonyos idősávot a Kézilabda Szövetségnek? A 

beruházás teljes egészében ő végzi. Nem tudjuk, hogy kik végzik a beruházást. Aki végzi az 

mekkora összegért fogja elvégezni? A 30%-át önkormányzatnak kell fizetni. Ez egy olyan 

probléma, amit mindenképpen kezelni kell, hogy ebből a pályázatból tudjuk-e kezelni és 

mondjuk építési beruházás nélkül megoldható-e? Jó megoldásokat találnunk, vagy ettől 

bonyolultabb történetről van szó és építés engedélyköteles és tervezni is kell, akkor pedig 

megnézzük az, hogy milyen más pályázati lehetőségek adódnak, amelyből azt az igényt, amely 

a Kézilabda Klub részéről fölvetődik megoldásra kerüljön. Vizsgálja meg azt, hogy mik azok 

fejlesztéseket, amiket meg kell valósítani, és nézzük meg azt, hogy ebből a pályázatból, vagy 

más forrásból tudjuk optimálisan megvalósítani. Például a TAO-s fejlesztések is rendszeresen 

vannak a sportlétesítményeknél, hogyha ez még befér, akkor ott TAO-s támogatásoknál is van 

önrész. Ilyen esetekben többször adtunk már támogatást, önrészt szükséges hozzátenni. 

Mindenképpen ez a cél, hogy itt jó megoldást találjunk, de ezt elő kell készíteni, hogy lássuk 

azt, hogy mennyibe kerül és milyen forrásból tudjuk megvalósítani. A Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság és az Önkormányzati Bizottság is tárgyalta elfogadásra javasolja. Sebők Mártának 

átadom a szót. 

 

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságon az a döntés született, hogy ez a 

szakmai anyag el fog készülni záros határidőn belül nevezetesen október 31-ére, amikor is 

láthatjuk, és talán szakaszolva is el fog készülni, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amiket 

sürgősen el kell végezni, és talán úgy könnyebben tudják hozzárendelni a szükséges 

pénzeszközöket. 

 

Basky András polgármester: Hétfőre már egyeztetések vannak kitűzve. Kérdés ezzel 

kapcsolatosan van-e? Aki támogatja, hogy a szakmai anyag elkészülését és vizsgáljuk meg, 

hogy ezt a pályázatot be tudjuk adni, vagy hol tudunk pályázati forrás, hogy milyen forrásból 

tudjuk megvalósítani az kézfelemeléssel jelezze! Aki elfogadja a határozat-tervezetet az 

kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

129/2019. (IX.26.) ÖH. 

Felhatalmazás sportcsarnok felújításával  

kapcsolatos szakmai munka elkezdéséhez 

 

 Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a pályázat benyújtása érdekében a Polyák Imre Sportcsarnok felújításával kapcsolatos szakmai 
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munkát kezdje meg és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé, amely alapján 

dönthet a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

15. napirendi pont:  

Tulajdonosi hozzájárulás adása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódóan  

Előadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: A pályázatot benyújtottuk és hiánypótlásként érkezett az, hogy 

a Kultúrapártoló Alapítványnak csatolnia kell egy tulajdonosi hozzájáruló döntést arról, hogy 

ő ezt a pályázatot a megvalósítja akkor a épületben ezeket az eszközöket elhelyezheti, 

használhatja. Két pályázatról van szó, az egyik a hangtechnika, másik pedig a fénytechnika. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben az I. határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 

130/2019. (IX.26.) ÖH. 

Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 

számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 

 

Határozat 

 

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

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 

számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” című pályázatában megjelölt célok 

megvalósításához a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti ingatlanon és ehhez 

kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja, hogy az ingatlan 

(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) a határozat 1.) pontjában megjelölt projekt 

vonatkozásában a projekt megvalósítása során, majd a projekt zárását követő kötelező 

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadja, az 

előterjesztésben a II. határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

 

 



57 

 

131/2019. (IX.26.) ÖH. 

Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 

számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 

 

 

Határozat 
 

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

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 

számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” című pályázatában megjelölt célok 

megvalósításához a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti ingatlanon és ehhez 

kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja, hogy az ingatlan 

(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) a határozat 1.) pontjában megjelölt projekt 

vonatkozásában a projekt megvalósítása során, majd a projekt zárását követő kötelező 

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

 

16. 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: Az állampolgárokat jelezték, hogy hatalmas területen 

parlagfű van és ezt az önkormányzatnak jeleztem megtörtént a parlagfű mentesítés, köszönöm 

szépen az intézkedést. Ugyancsak itt jelezték, hogy nagyon komoly gond, hogy a kerékpárúton 

rendszeresen gépjárművel közlekednek és parkolnak, különösen a Penny előtt a Sarki Pékség 

előtti területen. Közlekedésbiztonság szempontjából is egy nagyon kényes terület és a bentebbi  

szakaszokon is az állampolgárok előszeretettel a gépjárművezetők azt közlekedő útnak és 

parkoló útnak nézik. Esetleg a rendőrséget meglehetne keresni. A 3. téma pedig a Bácsvíz Zrt. 

a Sport és a Ceglédi út sarkán egy nagyon komoly a víz csőszerelési munkálatokat végzett. Úgy 

tűnik, hogy ezt befejezte, mert a területről levonult, viszont a területet rendbe kellene tennie. 

Az úton nagyon komoly a sárfelhordás, ezt legyen kedves takarítsa le. A területen több aszfalt 

töredék van, ezt legyen kedves elszállítani. A területen repedések, süllyedések vannak az 

árokrendszer körül ez legyen kedves területen a homokot meg a feltöltő anyagot pótolja, 

egyengesse el. A 4. pedig az, hogy Kiss Zoltán tábláját kivette azt legyen kedves helyezze vissza 

a helyére és akkor, hogyha ezt elvégezte, akkor köszönjük szépen, hogy befejezte a munkát. 

Köszönöm szépen!  

 

Basky András polgármester: A parlagfüvet már nem első alkalommal jelezték. A 

kerékpárúton történő parkolás a pékség környékén valóban egy olyan szakasz, amely 

előszeretettel szegik meg az autósok a közlekedési szabályokat. Rendőrségnek, közterület 

felügyelőnek jelzem, hogy ebben segítsen. Illetve hát azt gondolom, hogy a magatartásán a 

közlekedési morálján tudna változtatni a városban élők és ne a rendőrség kelljen intézkedni. Az 

ivóvízminőség-javító 2. ütemében történő változások, amelyek érintették a Szent Lajos utcát is, 

illetve még néhány területen volt ebből a projektből felújítás. Megnézzük, hogy mik azok, 
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amiket felsoroltál és jelezni fogjuk a Bácsvíz Zrt. felé ezeket a dolgokat. Fekete Zsoltnak 

átadom a szót. 

 

Fekete Zsolt képviselő: Jeleztem a bizottsági ülésen is, hogy a Mizsetáp Kft. bekötő kövesút 

a Csikó bolt leágazásától Charolais Kft.-ig nagyon sok kátyú van szinte 10 méterenként. A 

Csikó bolt felé részen, Tóth György előtt sok gödör van. Ennek a javítását szeretném. Az őszi 

eső beálltával dűlő utak javítása történjen meg. Szeretném megköszönni az önkormányzat felé 

dolgozóknak és az intézményvezetőknek az 5 év alatti a rengeteg gondos precíz munkájukat. 

Köszönöm szépen.  
 

Basky András polgármester: Egyeztettem Földházi Zoltánnal és a jövő hét elejére van 

betervezve, hogy ezeket a kátyúkat megcsinálják. A dűlőutak javítása tekintetében pedig 

mindig van egy terület, amit javítanak. Az elmúlt időszakban elsősorban belterületi földutaknál 

végeztek sok helyen munkálatokat. Ilyen esetekben az a legegyszerűbb és legpraktikusabb az, 

ha Földházi Zoltánnal kell egyeztetni, mert akkor beütemezik azokat a feladatokat. Sebők 

Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Egy nagyon kellemetlen dolog maradt itt félben ennek az 5 évnek a 

az eredményeképpen. Sok mindent megoldottunk, de egy nagyon nagy dolgot nem oldottunk 

meg a sportcsarnokot. A Képviselő-testület utoljára azt a tájékoztatást kapta Polgármester úrtól, 

hogy a Kormányhoz fordulunk anyagi segítségért. Ennek lett-e valami eredménye? A jelenlegi 

építési engedély az 2020. 12. 31-ig felhasználható úgy, hogy a használatbavételi engedélyének 

is meg kell lennie jövő év végére. Van egy olyan korábbi ajánlatunk, ahol a kivitelezés ideje az 

egy esztendő. Polgármester úr hogyan tervezi befejezni a sportcsarnok beruházását 

használatbavételi engedéllyel együtt 2020. 12. 31-ig? Sem a Kormányhoz nem fordult 

segítségért, sem feltételes közbeszerzési eljárást nem folytatott le, sem TAO-t nem gyűjtöttünk. 

A hátralévő idő rövidsége miatt 39.000.000 forintot dobtunk ki az ablakon, ami a lajosmizsei 

adófizetők elherdált adóforintját jelenti sajnos. De legalább a kifizetett előleggel kellett volna 

maradéktalanul elszámoltatni azt, aki elvitte az előleget, mert a Képviselő-testület ugyan 

megszavazta annak reményében, hogy 2018. március 31-éig sportcsarnok épülhet Lajosmizsén, 

mert óriási szükség lenne rá. Véleményem szerint nem korrekt dolog az új testületre hagyni egy 

ilyen hiányosságot, amit a jelenlegi testület, illetve polgármester úr 4 év alatt nem tudott 

megoldani és még a kifizetett előleg elszámolását sem tudtuk végrehajtani. Mi lesz a 39.000.000 

forinttal, ki fogja megtéríteni? Ha belegondolunk, hogy hány hivatali dolgozó, illetve 

intézményi dolgozó bérét tudtuk volna ebből rendezni akár átmenetileg is. Véleményem szerint 

nem volt gazdája sportcsarnok építésnek. Köszönöm szépen! 

Basky András polgármester: Te lemondtál a sportcsarnokról én nem. Én azt gondolom, hogy 

összefogással a sportcsarnok még mindig megépíthető. Vissza térünk erre az átadó ünnepségen. 

Köszönöm. Borbély Ellának átadom a szót. 

Borbély Ella képviselő: A Bajcsy-Zsilinszky úton temetőt elhagyva van egy csatorna fedlap, 

ami nagyon mozog és nagyot üt, amikor elmegy az ember az autóval. Esetleg ezt meg lehetne 

vizsgálni. A másik a Kláber telep felé a vasutat elhagyva a jobb oldalon egy olajfa bozótos van, 

ami nagyon benyúlik az útra. Már az ott lakók is jelezték, hogy nagyon szűké vált az út 

keresztmetszete. Szilágyi Ödönnek jeleztem azt mondta, hogy ahogy a lombhullatás 

elkezdődik, azt a részt megtisztítják. Jó pár évvel ezelőtt megtisztították, de csak egy ilyen 
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felszíni lecsapkodással, ami még jobban generálja a kinövést. Komolyabb gépekkel, talán a 

tövétől kellene megszabadítani azt a részt. Köszönöm. 

Basky András polgármester: Szilágyi Ödön intézkedik majd az ügyben. Péli Szilveszternek 

átadom a szót.  

Péli Szilveszter képviselő: Hónapok, vagy talán évek óta ott éktelenkedik a Kálvin utca és a 

Pázmány Péter utca sarkán egy asztalnyi méretű kátyú valami oknál fogva mindig kihagyják.  

Jó lenne, ha most foglalkoznának vele és erre is sort kerítenének. Köszönöm.  

Basky András polgármester: Szilágyi Ödönt kérem kezelje ezt a problémát. Orbán Antalnak 

átadom a szót. 

Orbán Antal képviselő: Köszönöm szépen a szót! Én ugyanúgy szeretnék köszönetet mondani 

az intézmény dolgozóinak, intézményvezetőknek az 5 éves munkájukért. Sajnos azt sem tudom 

nem szóvá tenni azt a tényt, hogy az előző ciklusban bejutott képviselő társunk Sápi Tibor a 

Gazdakör támogatásából lett alpolgármester és most a Fidesz színeiben indul. Ezzel nincs gond, 

ha megváltozott a véleménye, csak ne a választások előtt változott volna meg.  Az én emberi 

mivoltom azt kívánja, hogy én biztos lemondtam volna az alpolgármesteri címről és ezzel a 

városnak 5-6-8.000.000 forintot megspóroltak volna. Ez már nem most a választás előtt jutott 

az eszébe, hanem már 4 évvel ezelőtt is átdolgozott a másik oldalra. Én azt szeretném 

elmondani, hogy idéznék egyet a Moldova Györgytől: „A becsület olyan, mint a gyufa csak 

egyszer lehet felhasználni.” Köszönöm szépen, én csak ennyit szerettem volna elmondani.  

Basky András polgármester: Egyetlen egy mondatot szeretnék azonban kiragadni abból, amit 

mondtál, hogy átdolgozott a másik oldalra. Ezt a mondatodat nem tudom értelmezni. Ebben a 

Képviselő-testületben 5 évvel ezelőtt, amikor bejutottunk 6-6 arányban, akkor egy legalizálás 

volt mindenki tudta azt, hogy ebben a helyzetben ilyen körülmények között fogunk dolgozni és 

jól dolgoztunk. A fontos döntésekben azt gondolom mindig együtt tudtunk működni. Mi az, 

hogy átdolgozott? A választások után az első a beszédemet tartottam azt mondtam, hogy 

innentől kezdődően már nincsen csak egy párt, amit úgy hívnak, hogy Lajosmizse és most lehet, 

hogy két hétig olyanokat mondunk, amik esetlegesen másnak nem tetszik. Nekem is mondtak 

olyat, ami nekem nem tetszik, tehát nyilván azért van választás ezt tudomásul kell venni. 

Innentől kezdődően nincs olyan, hogy átdolgozik a másik oldalra. Amikor megszavaztad, az 

előterjesztést akkor átdolgoztál a másik oldalra? Nem, dolgoztál a városért és a maradjunk 

ennyiben. Nyilván én azt gondolom, hogy annak idején született egy döntés azt nyilván minden 

egyes alkalommal úgy gondoltuk, hogy ezt a döntést tiszteletben tartjuk, akkor is tiszteletben 

tartottuk ezt a döntést, amikor bizottsági elnököt kellett választani a Mezőgazdasági Bizottság 

oldalánál egy percig nem volt kérdés senki számára sem, hogy nem azt az embert választjuk 

meg akit Gazdakör jelölt. Én azt kívánom mindenkinek, hogy a következő időszakban a 

kampányát végezze, hiszen nyilván erről van szó, de legyünk tekintettel arra, hogy egy néhány 

hét múlva, amikor az alakuló ülés lesz azt azért láthatjuk a jelenlegi helyzetből, hogy nagyon 

sok ember fog az új testületben itt ülni azok közül, akik jelenleg itt vannak. A választási 

matematika ezt diktálja. Ahogy mi eddig mosolyogva tudtunk bejönni és mosolyogva tudtunk 

egymásnak kezet nyújtani és barátsággal tudtunk dolgozni attól függetlenül, hogy ki mit gondol 

bizonyos dolgokról, de amiben együttesen tudtunk gondolkodni abban együtt gondolkodtunk 

és ez maradjon is így. Amikor 14-én találkozunk, akkor barátsággal tudjunk gratulálni annak, 

akit a választások eredményeképpen megválasztottak. Nyilván minden csoda 3 napig tart az 

ember adott esetben lehet szomorú lehet boldog, akik bekerülnek a képviselő-testületbe az lesz 

a dolguk, hogy akkor is egy párt legyen nekik azt úgy hívják, hogy Lajosmizse. Ha nem így 
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működtünk volna, akkor már rég föloszlathattuk volna magunkat, hiszen 6-6 kiválóan alkalmas 

volt arra, hogy ne szülessen döntés, ne legyen előrelépés és nem csak egy két projekt csúszott 

volna el a választások utáni időszakra, hanem ennél sokkal többet is árthattunk volna a 

városnak. Nem ezt tettük meg mindenki dolgozott és azt kívánom, hogy a következő testület is 

ilyen dolgosan, boldogan állhasson föl öt év múlva. Olyan állapot bizonyára nem fog 

előfordulni minden feladatot meg tudott oldani az új képviselő-testület, hiszen a források azok 

azért elég szűkösek. Ha sokszor és ha  kétszer ennyi pénz lenne akkor, sokkal boldogabb a 

mosolyognánk mi is és sokkal könnyebben tudnánk rábólintani dolgokra. Időnként azt kell 

mondani, hogy hát sajnos ez most nem fér bele. A mi feladatunk az volt, hogy legjobb tudásunk 

szerint mérlegeljük azt, hogy adott esetben, ha van 100 forintunk, akkor ebből mit tartunk 

fontosabbnak és közösen a döntéseket jól hoztuk meg. Amennyiben további interpelláció nincs, 

akkor az interpellációra adott válaszokat, aki elfogadja, jelezze! 

 

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

 

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom a választ. 

 

Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom a választ. 

 

Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom a választ. 

 

Péli Szilveszter képviselő: Igen, elfogadom a választ. 

 

Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 

12.57 órakor bezárom.  

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

      Basky András sk.             dr. Balogh László sk. 

             polgármester                 jegyző   

 

 

 

 

 


