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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. november 07-én, 14.06 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők 
Márta, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Bagó István, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov 
Bettina és Cseh Katinka képviselők. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző   
            
   
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla irodavezető 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    dr. Mátyus Béla jogi referens 
    Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
    Suba Benedek mb. IGSZ vezető 

 Nagy István informatikus 
 Koós Kata Petőfi Népe újságíró 
. Kovács Gábor települési főépítész 

Sávai László 
Engelmann József 
S. Kovács Brigitta pénzügyi referens 

    
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésünkön. Két program várható a hétvégén. Az egyik meghívó a Lázás 
Bence Labdarugó Sportcentrum területén épített műfüves labdarugó pálya átadása lesz 2019. 
november 9-én 9 órakor. A másik meghívó a társadalmi kohéziót érintő programok 
Lajosmizsén és Felsőlajoson című pályázatról lesz egy tájékoztatás 2019. november 8-án 13. 
órakor a Művelődési Házban. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő 
jelen van. A meghívóban 3 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 12 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 Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Basky András  
polgármester 

2. A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 

Basky András  
polgármester 
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3. Településrendezési eszközök 121/2018. (VIII.15.) ÖH szerinti módosítása 
véleményezési eljárásának lezárása 

 

Basky András  
polgármester 
 

1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az alakuló ülésen nem volt lehetőség az SzMSz rendelet 
módosítására és bizottságokat választani, hiszen nem alakult ki olyan egyezség, amely mindkét 
fél számára elfogadható lett volna. A törvényes működés érdekében a bizottságoknak fel kell 
állni. 2019. november 12-ig kell leadni a vagyonnyilatkozatokat a képviselőknek az 
Önkormányzati Bizottságnak. Ha nem kerül leadásra a vagyonnyilatkozat nem tud szavazni a 
képviselő a testületi üléseken és működésképtelenné válik a város. Az elmúlt ülésen a hatályban 
lévő SzMSz rendelet szerint haladtunk volna tovább, nem sikerült megegyezni. Nem került 
elfogadásra az SzMSz rendelet, és nem alakultak meg a kötelező működéshez szükséges 
bizottságok sem: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Egyeztetések 
történtek a bizottságok felállítása tekintetében. A javaslatom tartalmazza a működéshez 
szükséges kritériumokat és a legfontosabb elvárásokat. A működéshez szükséges két bizottság 
felállítása és tanácsnok nem lesz. A Lajosmizsei Gazdakör kérése volt, a Mezőgazdasági 
Bizottságnak működnie kell. Ezért javaslom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság neve jelenjen 
meg bizottsági szinten az alábbiak szerint: Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság.  A 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörében a Mezőgazdasági Bizottság feladatkörét össze 
lehet vonni. Két pontot kellett a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörébe beépíteni és a 
Mezőgazdasági Bizottság feladatköre teljes mértékben állátottá válik. Az Önkormányzati 
Bizottság feladatköre változatlan maradt. Az Önkormányzati Bizottság eddig 7 fős volt és 
ebben a ciklusban 5 fővel működne. A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 7 fővel 
működne. Az SzMSz rendeletet törvényességi szempontok alapján felülvizsgálásra került. Az 
SzMSz rendeletet működés szempontjából optimalizálni kell: anyagküldéssel kapcsolatos 
információk, testület időpontja stb. A Lajosmizsei Gazdakör javaslata szerint harmadik 
bizottság felállítását kérik. Egyeztetni szükséges a két félnek e tekintetben. A harmadik 
bizottságtól nem zárkóztam el és most sem zárkózom el. A feladatkörét úgy kell meghatározni, 
ami miatt érdemes lenne létrehozni. Az előterjesztés határozata szerint felülvizsgálja az SzMSz 
rendeletet az Önkormányzati Bizottság, ez a javaslatom. Átadom a szót Sebők Mártának. 

Sebők Márta képviselő: Korábban jeleztük, hogy ebben a formában az SZMSZ módosítást, 
így nem tudjuk elfogadni. Három külön álló bizottság volt az SZMSZ-ben és mi most is 
ragaszkodjunk a Mezőgazdasági Bizottsághoz ezt az egyeztetések kapcsán többször elmondtuk. 
Addig nem tudjuk megszavazni az SZMSZ módosítást, amíg nem kerül bele önállóan a 
Mezőgazdasági Bizottság létrehozása. Van egy módosító indítványom. Tegnap esti híradóban 
hallottam Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető Miniszter úrtól a következőt: „A 
választók döntését tiszteletben kell tartani.” Mivel a Lajosmizsei Gazdakör a szavazatok 
statisztikai adataiból kiindulva nem mondhat le a lajosmizsei önkormányzaton belül egy 
szakmai bizottság név szerint a Mezőgazdasági Bizottság létrehozásáról, ezért ehhez 
természetesen ragaszkodunk. Miért is ragaszkodunk hozzá? Lajosmizse közigazgatási területe 
16.500 hektár ennek 93 százaléka mezőgazdasági terület. Körülbelül a lakosság 40-50 
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százaléka él a tanyavilágban vagy termelő tevékenységet folytat. A nyilvántartott őstermelői 
igazolványok száma közel 1200 darab ehhez még hozzájön az őstermelői családtagok száma is. 
Számolnunk kell továbbá a mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozásokkal, 
valamint a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságokkal is, hiszen ezek is 
ebbe a körbe tartoznak. Ezek a számok arra engednek következtetni, hogy csaknem minden 
lajosmizsei családnak van kötődése a mezőgazdasághoz, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 
hogy településünkön 3600 postacím található. A számok azt mutatják, hogy nagyon jelentős a 
gazdatársadalom Lajosmizsén még akkor is ha erről szerettünk elfeledkezni vagy nem akarunk 
róla tudomást venni. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a Lajosmizsei Gazdakör, mint a 
gazdák segítő szervezete már 27 év múltra tekint vissza. Közel 500 kilométer hosszú földúton 
közlekedik a lakosság 40-50%-a. Szállítaná a megtermelt terményt, ha tudná a földutak rossz 
minősége miatt. Jelentős kertészete van, jelentős kertészeti súllyal szerepel Magyarország 
mezőgazdaságában. Az ország szamóca termesztésének 60%-át adja, de nem elhanyagolandó 
volumenű a településünk állat tenyésztése sem. Természetesen, ha Lajosmizse mezőgazdaságát 
a GDP -hez történő hozzájárulás tekintetében vizsgálom közel sem ilyen kedvező a statisztika, 
de ezt mindenki tudja. Itt csupán a lakosság jövedelemszerzés tekintetében történő 
megoszlásáról beszélek. Mivel az eddigi egyeztető tárgyalások kudarcba fulladtak és az 
álláspontok teljes mértékben lemerevedtek azért, hogy tovább lendüljünk ezen a kilátástalan 
helyzeten a következőket ajánljuk: az eddigi sikertelen egyeztetéseken elhangzott egy 
számunkra végtelenül szimpatikus ajánlat vagy felvetés a polgármester úr részéről, mégpedig a 
költségtakarékos működés. Magam részéről támogatni tudom, ha az elkövetkezendő ötéves 
ciklusban kiemelten kezeljük a költségtakarékos önkormányzati működést, ezért kijelentjük, 
hogy a következő ötéves ciklusban a Mezőgazdasági Bizottságban elnökként, tagként a  munkát 
ingyen végezzük. Érte semmilyen tiszteletdíjat egyéb például eseti megbízási díjat vagy egyéb 
költségtérítést semmilyen formában nem veszünk fel. Természetesen a bizottság fideszes 
tagjaitól hasonló magatartást várunk el. Úgy gondoljuk, hogy mi mind, akik most itt vagyunk a 
feladatunkat a város jobbítása érdekében vállaltuk és nem a pozíció vagy az anyagi 
haszonszerzés céljából. Továbbá a Mezőgazdasági Bizottság tagjainak fizetendő juttatást 
kérjük elkülönítetten kezelni és képezzünk ebből egy alapot, amely részben fedezheti a 
belterületi és külterületi utak karbantartását. Mondanám az általunk tervezett Mezőgazdasági 
Bizottság feladatát. Az egyeztetések során elhangzott, hogy nevében és tartalmában ki kell 
bővíteni a Mezőgazdasági Bizottságot mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottsággá. A 
következő ötéves ciklusban éppen itt az ideje új tartalommal megtölteni a Mezőgazdasági 
Bizottság munkáját, ahol is figyelemmel kíséri majd a bizottság és ellenőrzi a mezőgazdaságból 
élőket érintő kérdések megvitatását, szorgalmazza a hulladékudvar kialakítását, közterületi rend 
fenntartása, gondozása és tisztántartása, közterületi tárgyak karbantartás, a közhasznú 
munkavégzés ésszerűbb szervezése, helyi kül- és belterületi utak folyamatos és rendszeres 
karbantartása, környezetvédelem, zaj, levegőtisztaság védelme egyéb környezeti károk 
figyelése és elhárítására figyelemfelhívás, közlekedési rend, parkolási rend kialakításának 
indítványozása, közterület-felügyelet munkájának figyelemmel kísérése. Szorgalmazza, hogy a 
helyi termelők termékeinek minél szélesebb körben jussanak el fogyasztókhoz és a helyi 
termékek boltja kialakításának szorgalmazása. Új próbálkozásként el kellene gondolkodni a 
heti 1 esti piac bevezetésén.  

Basky András polgármester: Amiket felsoroltál nem attól függ, hogy van-e önálló 
Mezőgazdasági Bizottság, pontosítva Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság. Ezeket a 
feladatokat a Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság is el tudja látni, mint a 
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Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság. Nem a bizottság elnevezésétől fog függni, 
hanem a tagok milyen tevékenységet folytatnak. A felsorolt Mezőgazdasági Bizottság 
feladatkörök nem önkormányzati feladatok. Ezek a feladatok a Lajosmizsei Gazdakör 
feladatkörébe illik és segítheti a gazdák tevékenységét. Az önkormányzatnak mezőgazdaság 
jellegű feladatai nincsenek. Hivatal feladata az előbb felsoroltak. Környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok szintén a Hivatal feladata, ezt a munkát észrevételekkel, javaslatokkal 
lehet segíteni külső bizottság nélkül is. Az első egyeztetés során az érvényes SzMSz-ből 
indultunk ki és mindenki megfelelő számú, arányú pozíciót kap. Most egy új javaslatot kaptunk, 
amit egy órája ismerünk. Korábban el kellett volna küldeni a javaslatot az SzMSz módosítása 
miatt. Az előkészítő munkák során látható volt, hogy nem nagyon tudunk előre lépni. A 
javaslatot le kellett tenni és Jegyző úr átdolgozta az SzMSz-t törvényességi szempontból is. 
Feláll a Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. 
Önálló Mezőgazdasági Bizottságot nem célszerű létrehozni, mert a hivatal beszámolóból 
látszódik, hogy 2018. évben a Mezőgazdasági Bizottság 7 alkalommal együtt ülésezett a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal. 2017. évben 9 alkalommal ülésezett ebből 5 alkalommal 
önállóan és 4 alkalommal együttes ülésezett a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal. Ezt a 
feladatkört a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal együtt el lehet látni. A Mezőgazdasági 
Bizottságnak egy napirendje volt földforgalmi törvény alapján benyújtott kifogások elbírálása, 
ami már megszűnt. Az önkormányzatnak környezetvédelmi feladata nincs. Ezt a javaslatot a 
rendkívüli ülést megelőző egy órával megosztani velem és nem tudunk egyeztetni ez által 
nehezen megoldhatónak tartom. Az önkormányzat törvényes működését az előterjesztés 
biztosítja és ezek után tudunk tovább haladni. Vizsgáljuk felül az SzMSz-t, mely tartalmazza 
az új bizottság létrehozását. Új bizottság feladatkörét tartalommal kell ellátni. Sebők Mártának 
átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Felsoroltam a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
feladatát és a helyi kül- és belterületi utak folyamatos és rendszeres karbantartása az 
kimondottan önkormányzati feladat. Amikor mentünk hozzád egyeztetni talán kétszer is jelen 
volt dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr és minden alkalommal elmondtuk, hogy a 
Mezőgazdasági Bizottságot szükségesnek tartjuk. Minden alkalommal elmondtuk, hogy a 
Mezőgazdasági Bizottság tevékenységet ki kívánjuk bővíteni, feladattal kívánjuk megtölteni. 
Ebben az indítványban a világon semmi új nincs, ami számodra új információ. Nem szerepelt 
egyetlen egy, hogy a Mezőgazdasági Bizottság ingyen és bérmentve szeretné végezni a 
feladatát. Nem tudom, hogy ez miért gond? 

Basky András polgármester: Nem ez jelent gondot. Mit jelent az, hogy ingyen és bérmentve 
kívánja végezni a munkáját? Aki a Mezőgazdasági Bizottságban vannak, azok nem veszik fel 
a tiszteletdíjukat?  

Sebők Márta képviselő: Nem a tiszteletdíjról volt szó, hanem a Mezőgazdasági Bizottság 
elnöki különdíjra és a tagsági különdíjra gondolok.  

Basky András polgármester: Nincs tagsági különdíj. Van tagsági különdíj, de mivel ezek az 
emberek már más bizottságban benne vannak, jár a tiszteletdíj. A bizottsági elnök 30.000 forint 
díjával mit tud kezdeni a Hivatal? Az SzMSz-ben ezt hogy tudjuk majd kezelni? Ezt az 
információt nem testületi ülés előtt egy órával kell megküldeni, hanem az SzMSz előkészítése 
során. Múlthéten egyeztettem Alpolgármester úrral és jeleztem felé, hogy az elhangzott 
javaslatok nem érnek össze, ezért az önkormányzat törvényes működése szempontjából nem 
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engedhetem meg, hogy nem hozok ide egy olyan javaslatot, ami teljes egészében működik. A 
két bizottság kötelező és törvényes működést lehetővé teszi. Az SzMSz felülvizsgálatát 
tartalmazza, új bizottságot állítunk fel. Ha új bizottságot állítunk fel, akkor ne ad-hoc jelleggel 
kapja meg a jegyző és az aljegyző a feladatokat, mert ezt most nem tudja bedolgozni a testületi 
ülés anyagába, amiért felelősséget is tudjanak vállalni. Két héttel ezelőtt kellett volna 
megküldeni a javaslatokat és közösen átgondolásra kerültek volna a tényleges bizottság 
feladatait. Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Jelen pillanatban van egy érvényes SzMSz és három bizottsággal 
működik. Átdolgozásra fog kerülni az SzMSz, a többit ott kell rendezni és a bizottsági tagokat 
megválasztani.  

Basky András polgármester: Az SzMSz tartalmazza a tanácsnokot is.  

Sebők Márta képviselő: Azt ki lehet húzni. 

Basky András polgármester: Ahogy a Mezőgazdasági Bizottságot is. Nem dolgozik senki 
sem ingyen, miután másik bizottságban is benne vannak emelt tiszteletdíjat kapnak. 50.000 Ft 
a tiszteletdíj, amennyiben valaki bizottságnak tagja 100.000 forint, ha több bizottság tagja, 
akkor is 100.000 Ft. A bizottság elnöke 130.000 forint tiszteletdíjat kap. Most a 30.000 forintról 
lehet szó. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot és a Mezőgazdasági Bizottságot össze lehet vonni. 
Lukács Józsefnének átadom a szót. 

Lukács Józsefné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy jól értelmeztem-e azt, hogy az 
önkormányzatnak a mezőgazdasággal kapcsolatos feladata nincs. Biztos tévedés volt. Én úgy 
gondolom, hogy van. Miért nem akarjuk felállítani a Mezőgazdasági Bizottságot? Az elmúlt 
ciklusokban mindig volt Mezőgazdasági Bizottság és ez csak most derül ki, hogy 
tulajdonképpen nem csinálnak semmit és nincs értelme. Ha ez volt a vélemény a korábbi 
ciklusokról, akkor ez korábban miért nem derült ki és miért pont most kell kiszedni a 
bizottságok közül? Mi a Gazdakör jelöltjeként kerültünk be ide és tartozunk a választóinknak 
azzal, hogy ezért kiálljunk és csináljuk a Mezőgazdasági Bizottságot és igyekezzünk megtölteni 
feladattal.  

Basky András polgármester: Öt évvel ezelőtt egyezség volt a testület felállása. Ha azt az 
elméletet folytattunk volna már haladtunk volna tovább a feladatokkal. Személyi okok miatt 
elakadt az ügy. Nem kell megszavazni tanácsnoknak és bizottsági elnöknek sem, megalakul a 
két bizottság és működőképes a testület. Megkérem Jegyző urat, hogy az önkormányzat 
mezőgazdaság és környezetvédelmi jellegű feladatait sorolja fel!  

dr. Balogh László jegyző: A bizottságokat milyen tartalommal tölt meg a testület, az a 
Képviselő-testület hatásköre. A földút javítás feladatot melyik bizottságba kerül bele, 
megegyezés kérdése. A mezőgazdasági és környezetvédelmi jellegű feladatok hatósági 
feladatok és a jegyző gyakorolja. Az önkormányzatnak mezőgazdasági hatásköre nincs. A 
földutak karbantartása és az út menti fák kezelésével kapcsolatos döntéseknek van 
mezőgazdasági apsektusa, de ez megoldható a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban is.  

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

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A tárgyalások során úgy jött szóba a mezőgazdasági és 
környezetvédelmi bizottság létrehozása, amennyiben megtudjátok indokolni a létjogosultságát. 
Engem most nem tudtál meggyőzni. Az előbb felsoroltak nem feladatok, hanem ajánlások, ezek 
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nem önkormányzati kötelező feladatok. A Mezőgazdasági Bizottság kötelező tartalom nélkül a 
Gazdakörnek kampánybizottsága lenne. Nincs olyan feladat, amit az önkormányzati törvény 
felsorol. Az Mötv. felsorolja a kötelezően ellátandó és a választható önkormányzati feladatokat. 
Egyikben sem szerepel a mezőgazdasági tevékenység. A Mezőgazdasági Bizottságnak semmi 
féle olyan hatásköre nem volt, ami a település életét, vagy az önkormányzat döntését 
befolyásolta. Megtárgyalt 1-2 napirendi pontot, javaslatokat, ajánlásokat tett. Az utak 
karbantartása sem mezőgazdasági feladat. Az Önkormányzati Bizottságba lett delegálva az 
Ügyrendi Bizottság, fontosabb az intézmények működtetése és az ügyrend vezetése. Ez vegyes 
bizottságban van, ehhez képest kötelező feladatok. A Mezőgazdasági Bizottságnak nincs 
kötelező törvényileg előírt feladata. Lajosmizsén többen sportolnak, mint ahányan 
gazdálkodnak, még sincs önálló sport bizottság. Miért nem lesz sport bizottság? Sokkal több 
önkormányzati döntés van a sport területén a sportpályák fenntartása, a sportcsarnokkal 
kapcsolatos döntések, amik viszont kötelező feladatok. Miért nincs sportbizottság? Ha 
megtudtok győzni arról, hogy mik azok a kötelezően vállalt önkormányzati feladatok, amit 
önállóan a Mezőgazdasági Bizottság végezne, én azt megszavazom. A tárgyalások során 
konkrét tartalmat nem hoztatok. Az egyeztetések során elmondtam, hogy csak az utak 
karbantartása önkormányzati feladat, de az nem mezőgazdaság, az pénzügyi dolog.  

Sebők Márta képviselő: Ragaszkodunk a Mezőgazdasági Bizottsághoz. 

Basky András polgármester: A javaslatomban szerepel a Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottság. Az hogy a bizottság milyen feladatokat lát el nem a nevétől függ, 
hanem az ellátandó feladatokban mi van benne. Az Önkormányzati Bizottság ellátja az 
önkormányzat intézményekkel, a szociális ügyekkel, sport ügyekkel, az ügyrendi feladatokkal 
kapcsolatos teendőket és még számos más feladatot is. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
városfejlesztéssel kapcsolatos egyéb feladatokat is ellát. Mi a különbség a Pénzügyi Ellenőrző 
és Mezőgazdasági Bizottság és a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság között? A 
környezetvédelmi feladatokat ellátja az pénzügyi és az önkormányzati bizottság. Minden 
önkormányzati feladatot ellátunk és törvényesen működünk. Kötelező a két bizottság 
felállítása. Mezőgazdasági Bizottság a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal együtt van. Együttes 
bizottsági ülései is voltak az elmúlt években. Nem tudunk a Mezőgazdasági Bizottságnak 
testületi szinten feladatot biztosítani. Nem zárkózom el a harmadik bizottság felállításától, de 
ebben a pillanatban nem lehet megoldani. A továbbiakban törvénytelenül működünk vagy 
elfogadásra kerül a törvényes működés és onnantól fogva lehetőség nyílik az SzMSz 
módosításával olyan bizottság felállítására, amelynek tényleges feladatokat tudunk adni. Önálló 
Mezőgazdasági Bizottságot létrehozni nem érdemes, mert tartalommal nem tudjuk ellátni. 
További egyeztetések szükségesek a javaslatok átgondolására és jogszabályilag hogyan oldható 
ez meg. Ebben a pillanatban nem lehet megoldani.  

Sebők Márta képviselő: 3-4 hete mondom ezt a problémát. Ragaszkodunk a külön 
Mezőgazdasági Bizottsághoz. A jelenleg érvényes SzMSz szerint 3 különálló bizottság 
szerepel. 

Basky András polgármester: Régen túl lennénk rajta, ha elfogadtátok volna a javaslatunkat. 
Fekete Zsoltnak átadom a szót. 

Fekete Zsolt alpolgármester: Szeretnék reagálni a kampánybizottságra. Ez a 
kampánybizottság sok mindent elért már Lajosmizse érdekében. 90-es években komoly 
megmozdulások voltak, amiben személyesen is részt vettem. Félutas lezárások, demonstrációk 
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voltak és ezzel elértük azt, hogy Lajosmizsének az elkerülő szakasza megépüljön, ami a város 
zaját, nagyforgalmát elhárította. A Gazdakörnek lehet ezt megköszönni. Az országos 
rendezvényeken, tüntetéseken ott voltunk Budapesten a Hősök terén, a határzárnál is. 
Beválasztottuk és meggyőztük az ellenséget valamilyen szinten. Komoly múltja van a 
Gazdakörnek.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Valamit félreértettél. Nem a Gazdakörre mondtam a 
kampánybizottságot, hanem létrehozandó Mezőgazdasági Bizottságra. Megjelentek a 
Független Kisgazdapárt képviselői. A 90-es években a Független Kisgazdapárthoz köthetőek 
ezek a mozgalmak. Ez már politika, ebbe már ne menjünk bele. Ezen a szinten, amit 
elmondtatok nem látom a létjogosultságát továbbra sem. Ha megtudjuk tölteni olyan kötelező 
feladattal és az egyenlőség elve érvényesül ugyanebben a bizottságban és nem lesz tanácsnok, 
Három bizottság egy fideszes, egy gazdakörös és egy vegyes és az egyenlőség érvényesül. Nem 
csak azért van a bizottság, hogy kielégítsük valakinek a vágyait, hanem ténylegesen olyan 
munkát végezzen, amit az önkormányzati törvény előír. Mondjatok ilyet és én megszavazom. 

Sebők Márta képviselő: Jelen pillanatban is érvényes, hatályos SzMSz-ünk van, amiben 
három bizottság szerepel és a Mezőgazdasági Bizottság önálló. Nem kell módosítani az SzMSz-
t. Ki kell húzni a tanácsnokot, a Mezőgazdasági Bizottságba 3-3 főt kell delegálni. Ciklusról 
ciklusra fontos volt a Mezőgazdasági Bizottság jelenléte az önkormányzatnál. Miért kell 
kihúzni ezt a bizottságot? Miért kell ránk haragudni Lajos? Gulyás Gergely tegnap este 
nyilatkozta, hogy „A választó döntését tiszteletben kell tartani.” Tartsátok már tiszteletben 
legyetek szívesek.  

Basky András polgármester: A választók döntése 6-6. Nem volt ilyen kampány mondat, hogy 
a Mezőgazdasági Bizottságért életünket és vérünket és a tanácsnokot nem szavazzuk meg. Ilyen 
döntés a kampányban nem volt. Szünetet rendelek el. 

Szünet kezdete 14.50. 

Szünet vége 15.50. 

Basky András polgármester: Az előterjesztés szerint az SzMSz-t felül kell vizsgálni a 
következő időszakban. Új határozat-tervezetet került kidolgozásra, ami kimondja, hogy 
létrehozunk egy új bizottságot a mezőgazdasági és környezetvédelmi, településüzemelési 
feladatokkal foglalkozó bizottság és feladatokkal látjuk el és megválasztásra kerülnek a tagok 
és az elnökök. Az egyenlőség érdekében társelnökök lesznek. Megkérem Jegyző urat ismertesse 
a határozat-tervezetet! 

dr. Balogh László jegyző: A határozat-tervezet a következőképpen szól: Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat bizottságait, hogy készítsék 
elő a 2019. decemberi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési szabályzat módosítását, 
mely magába foglalja a mezőgazdasági és környezetvédelmi, településüzemelési feladatokkal 
foglalkozó bizottság felállítására vonatkozó javaslatot, annak feladat- és hatáskörével együtt.  

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki módosított határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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152/2019. (XI.07.) ÖH. 
Felkérés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának teljes körű 
felülvizsgálatára 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
bizottságait, hogy készítsék elő a 2019. decemberi ülésre az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzat módosítását, mely magába foglalja a mezőgazdasági és környezetvédelmi, 
településüzemelési feladatokkal foglalkozó bizottság felállítására vonatkozó javaslatot annak 
feladat- és hatáskörével együtt.  
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 7. 
 

Basky András polgármester: A rendelet-tervezetben néhány változtatás történt. Kikerült a 
tanácsnoki pozíció. Két bizottság lesz: 

a) Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság: 7 fő 
b) Önkormányzati Bizottság: 5 fő 

A rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdésében 13.00 óra helyett 14.00 óra szövegrész kerül. Jelenleg 
a Mezőgazdasági Bizottság feladatköre átkerült a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsághoz. Decemberi 
testületi ülésen létrejön a harmadik bizottság.  
Van-e kérdés, észrevétel a módosított rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja az elhangzott módosítással rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti 
indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 

A rendelet kihirdetés idejére szüntetet rendelek el. 

 Szünet kezdete 15.54 perc. 

Szünet vége 15.57 perc. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 25/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelete  

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

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

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

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

2. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az üléseket lehetőség szerint minden hónap harmadik csütörtöki napjára 14.00 órára, a 
Városháza dísztermébe hívja össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén a polgármester 
által általános helyettesként kijelölt alpolgármester úgy, hogy a meghívót és a napirendhez 
kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak legalább az ülést megelőző 5 nappal hamarabb 
kézhez kapják. Az ülés díszteremtől eltérő helyen történő megtartásáról az ülés összehívója 
dönt. 
 
(3) A polgármesteri és az általa általános helyettesként kijelölt alpolgármesteri tisztség egyidejű 
betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a másik 
alpolgármester hívja össze és vezeti.”  
 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Képviselő-testület évente egyszer a jegyző beszámolási kötelezettségének tárgyalására 
együttes ülést tart Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületével. Az ülés 
összehívását a polgármesterek együttesen teszik meg. Az ülés helyszínét a polgármesterek 
szóban egyeztetik. Az együttes ülésről közös jegyzőkönyv készül. A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalt érintő tárgykörben együttes ülés tartását a polgármesterek bármelyike 
kezdeményezheti.” 



11 
 

 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az állandó bizottságok megnevezése és létszáma: 

a) Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság: 7 fő 
b) Önkormányzati Bizottság: 5 fő” 

 
 

5. § 
 

A Rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján külön 
együttműködési megállapodásban rögzíti a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal történő együttműködés szabályait.” 

 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében a „telefaxon” szövegrész helyébe a „telefonon” szöveg 
lép. 
 

(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „helyi közügyeket 
érintő” szöveg lép. 

 
 

(3) A Rendelet 30. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg lép. 
 
 

7. § 
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

8. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 
 

1. 8. § (5) bekezdés b) pontja 
2. III. fejezet címében a „tanácsnok” szövegrész 
3. 32. § (2) bekezdés e) pontja 
4. „A tanácsnok” alcíme 
5. 35. §-a 
6. 39. § (1) bekezdés d) pontja 
7. 4. számú melléklete. 
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9. § 
 

(1) Ez a rendelet 2019. november 7-én 15:55 órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 2019. november 8. napján hatályát veszti. 

 
 
 
 
Basky András          dr. Balogh László  
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 7. 15:55 óra 
 

 
                                                                                              dr. Balogh László  

                                                                                                  jegyző 
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1. melléklet a 25/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK 

RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 
 
 

1. Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
 
1. Véleményezi, javaslatot tesz: 

a) az államháztartásról szóló törvény alapján kötelező tájékoztatót, felújítási célú 
előirányzatainak felhasználását, 

b) az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot. 
c) előzetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát. 
d) a közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggő 

tervekkel, a közmű- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, 
a zöldterület kialakításával, ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal 
összefüggő előterjesztéseket; építési telkek ármegállapítására vonatkozó 
javaslatokat 

e) a felhalmozási célú javaslatokat; 
f) városi önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és 

környezetvédelmi tevékenységét; 
g) az idegenforgalommal kapcsolatos javaslatokat, helyzetfelmérést; 
h) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat; 
i) értékteremtő közmunkaprogram kialakításával kapcsolatos előterjesztéseket; 
j) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását; 
k) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjéről szóló helyi 

rendeleteket, s szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására; 
l) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket 

és javaslatot tesz azok szükség szerinti módosítására; 
m) véleményezi a környezetvédelmi tárgyú előterjesztéseket; az önkormányzati 

környezetvédelmi alap felhasználását; 
n) a Képviselő-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat; 
o) a lakásokról és helyiségekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

ügykörökben; 
p) a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi 

építési szabályzat, stb.); 
q) gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködést; 
r) intézmény alapítását, átszervezését, megszüntetését; 
s) közterület elnevezését, emlékmű állítását, műemlék felújítását, továbbá tájékoztató- 

és utcanév táblák elhelyezésével kapcsolatos előterjesztéseket; 
t) városi vagyon működtetésével, hasznosításával, értékesítésével összefüggő 

javaslatot; 
u) javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre, Lajosmizse Város 

Településfejlesztéséért Díj, valamint a Lajosmizse Város Közszolgálatáért Díj 
odaítélésére és véleményezi a beérkezett javaslatokat; 

v) fogadja a Környezetvédelmi Díj elnyerésére benyújtott pályázatokat, és javaslatot 
tesz a Képviselő-testület felé a Díj odaítélésére; 

w) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 
vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló előterjesztéseket. 

x) a várost érintő területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket 
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y) az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
előterjesztéseket, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előterjesztéseket; 
 

z) mezőgazdasági rendezvények, termelői térségi versenyek szervezését. 
 

 
2. Dönt: 

a) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló 
utcaközösségek által benyújtott járdaépítési pályázatokról. 

b) Azon kérelmek elbírálásáról, akik az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben foglalt feltételek alapján nem jogosultak rendkívüli települési támogatásra. 

 
3.Pénzügyi ellenőrzést végezhet: 
A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek 
keretében különösen: 

a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése, 
b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenőrzése, 
c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása, 
d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek 

eljuttatása a Képviselő-testülethez; 
e) működése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a 

színvonalas és jó munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, 
szükség esetén a felelősségre vonást. 

 
 

2. Önkormányzati Bizottság 
 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 

a) Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint 
javaslatot tesz annak módosítására; 

b) A város egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátásának továbbfejlesztésére  
vonatkozó, illetve az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével kapcsolatos 
előterjesztésekre; 

c) A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően véleményezi az egészségügyi, 
gyermekjóléti, szociális ellátással kapcsolatos felmérések szükségességét; 

d) Véleményezi az intézményvezetői állásokra beadott pályázatokat, valamint egyes 
feladatoknak feladat-ellátási szerződés útján történő ellátására vonatkozó 
javaslatokat, szerződés-tervezeteket; 

e) Véleményezi az intézmény alapítására, átszervezésére, szervezeti, strukturális 
fejlesztésére, korszerűsítésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat; 

f) Az oktatási-nevelési, közművelődési koncepciókat, előterjesztéseket, az ifjúsággal 
kapcsolatos beszámolókat, melyek alapján fejlesztési terv készítésére tesz 
javaslatot az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatainak megoldása 
érdekében; 

g) Az intézmények tevékenységéről szóló beszámolóját, működését; 
h) Javaslatot tesz a sportszervezetek, valamint a társadalmi szervezetek által 

benyújtott támogatási igények elbírálására; 
i) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos 

helyrajzi számon lévő szolgálati lakások nem lakás céljából történő bérlése esetén 
véleményezési jog illeti; 

j) A város, az ifjúság egészséges életmódra nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

k) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím, továbbá Lajosmizse 
Város Sportjáért Díj, Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért, a 
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Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért, Lajosmizse Város 
Közművelődéséért díj és a Lajosmizse Városért Díj odaítélésére, valamint 
véleményezi a beérkezett javaslatokat; 

l) Véleményezi azokat az előterjesztéseket, melyek az egyházakkal, civil és sport 
szervezetekkel és a helyi kisebbséggel kapcsolatosak; 

m) véleményezi a település sportkoncepcióját a testnevelési- és sportfejlesztési 
célkitűzéseket és feladatokat, a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra 
nevelés elveire is figyelemmel; 

n) külföldi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételt; 
o) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására; 
p) A szociális alap- és szakellátás fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat; 
q) Az önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló indítványokat; 
r) A feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló előterjesztéseket 
s) az elismerő oklevéllel kapcsolatos előterjesztéseket  

 
 
2. A bizottság dönt: 

a)  
b) a lakásokról és helyiségekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

ügykörökben; 
c) Megállapítja az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatását. 
d)  
e) A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatokról. 

      f) 
3. A bizottság egyéb feladatai: 

a) Ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos 
teendőket. 

b) A bizottság a Mötv-ben, valamint az Ügyrendjében szabályozottak szerint 
nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát. 

c) A Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi a bizottság az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az 
önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság 
megállapítására irányuló kezdeményezést, és ennek alapján javaslatot tesz a 
Képviselő-testületnek. 

d) A sporttámogatással kapcsolatos pályázatok kiírása.  
e) Kapcsolatot tart: egyházakkal, civil és sportszervezetekkel, helyi kisebbséggel, a 

településen a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetekkel, szabadidősportot 
folytató társadalmi csoportokkal; 

f) A közművelődési célú pályázatok kiírása és elbírálása 
g) kapcsolatot tart a településen tevékenykedő, az ifjúsággal foglalkozó 

szervezetekkel.” 
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2. napirendi pont:  
A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A napirendnél két bizottság van előterjesztve.  

a) Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság: 7 fő 
b) Önkormányzati Bizottság: 5 fő 

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Önkormányzati Bizottság 
elnökének Belusz Lászlót javaslom. Kérdezem Belusz Lászlót vállalja-e a tisztséget? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános 
üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
153/2019. (XI.07.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság elnökének  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belusz Lászlót az Önkormányzati 
Bizottság elnökének megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
 

Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság tagjának Sápi Tibort javaslom. 
Sápi Tibort kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Sápi Tibor képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Sápi Tibor nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2019. (XI.07.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sápi Tibort az Önkormányzati 
Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
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Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság tagjának Borbély Ellát javaslom. 
Borbély Ellát kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Borbély Ella képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Borbély Ella nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
155/2019. (XI.07.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borbély Ellát az Önkormányzati 
Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
 

Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság tagjának Sebők Mártát javaslom. 
Sebők Mártát kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

156/2019. (XI.07.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Mártát az Önkormányzati 
Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
 

 

Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság tagjának Bagó Istvánt javaslom. 
Bagó Istvánt kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Bagó István képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Bagó István nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

157/2019. (XI.07.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bagó Istvánt az Önkormányzati 
Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság elnökének 
Sebők Mártát javaslom. Kérdezem Sebők Mártát, vállalja-e a tisztséget? 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

158/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
Bizottság elnökének megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Mártát a Pénzügyi Ellenőrző 
és Mezőgazdasági Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7.  
 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
Tóth-Orlov Bettinát javaslom. Kérdezem Tóth-Orlov Bettinát, vállalja-e a tisztséget? 
 
Tóth-Orlov Bettina képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget 
jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Tóth-Orlov Bettina nem szavazott- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

159/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth-Orlov Bettinát a Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
Cseh Katinkát javaslom. Kérdezem Cseh Katinkát, vállalja-e a tisztséget? 
 
Cseh Katinka képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Cseh Katinka nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
160/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cseh Katinkát a Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
 
Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
Lukács Józsefnét javaslom. Kérdezem Lukács Józsefnét, vállalja-e a tisztséget? 
 
Lukács Józsefné képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget 
jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Lukács Józsefné nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

161/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukács Józsefnét a Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
 
Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának Péli 
Szilvesztert javaslom. Kérdezem Péli Szilvesztert, vállalja-e a tisztséget? 
 
Péli Szilveszter képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
162/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Péli Szilvesztert a Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
Borbély Ellát javaslom. Kérdezem Borbély Ellát, vállalja-e a tisztséget? 
 
Borbély Ella képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Borbély Ella nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

163/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borbély Ellát a Pénzügyi Ellenőrző 
és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
 

Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
Belusz Lászlót javaslom. Kérdezem Belusz Lászlót, vállalja-e a tisztséget? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
164/2019. (XI.07.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belusz Lászlót a Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. november 7. 
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3. napirendi pont:  

Településrendezési eszközök 121/2018. (VIII.15.) ÖH szerinti módosítása véleményezési 
eljárásának lezárása 

 Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester ismertette a Településrendezési eszközök 
121/2018. (VIII.15.) ÖH szerinti módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról szóló 
előterjesztést. 

A határozat-tervezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:  „- a 6. ponthoz elhangzott 
kiegészítéssel együtt –„ Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
módosított határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

165/2019. (XI.07.) ÖH. 
Településrendezési eszközök 121/2018. (VIII.15.) ÖH szerinti módosítása véleményezési 
eljárásának lezárása 
 

1. A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 
alapján a város Településrendezési Terve véleményezési és partnerségi eljárásai során 
beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 
A 2018. évi módosítás 4. tételének véleményezési eljárását felfüggeszti, azt szükség 
szerinti áttervezés után újra véleményezteti. 
 
A többi módosítási üggyel (1-3,5-24) kapcsolatban a beérkezett véleményeket és az arra 
adott válaszokat az előterjesztés 3. mellékletét képező összegzés szerint fogadja el, - a 
6. ponthoz elhangzott kiegészítéssel együtt - illetve az el nem fogadott véleményt az 
abban foglaltak szerint indokolja és a véleményezési eljárást lezárja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Basky András polgármestert a döntés közzétételére, 
valamint hogy ezt követően a tervezetet, a véleményeket és e döntést küldje meg végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnak. 

 
 
Határidő: 2019. november 7. 
Felelős: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 16.09 órakor 
bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

       Basky András                dr. Balogh László  
             polgármester                 jegyző   

 

 

 


