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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2021. június 17-én, 13.35 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sápi Tibor, 
Belusz László, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Bagó István, Lukács Józsefné 
képviselők. 
Igazoltan távol: Basky András polgármester, Cseh Katinka és Tóth-Orlov Bettina képviselő 3 
fő. 
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 
    Nagy István informatikus 
    Darabos Péter 
    Földházi Zoltán parkfenntartási csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Basky András 
polgármester, Cseh Katinka és Tóth-Orlov Bettina képviselő igazoltan vannak távol az ülésről. 
Polgármester Úrnak továbbra is jobbulást kívánunk. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. 
Van-e kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
napirendet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Városközponti felújított zöld területek fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 
döntéshozatal  

dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester 

   
   

1. napirendi pont:  
Városközponti felújított zöld területek fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 
döntéshozatal 
 Előadó: dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A múltkori testületi ülésen már érintőlegesen beszéltünk a 
zöld város projekttel kapcsolatos problémákról, mely szerint nagyobb szakértelem bevonását 
igényelné a zöldterületek kezelése, illetve a projekt keretében megvalósított Iskola-tó, Városház 
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tér és a piac környezetének a rendben tartása, fenntartása. Tettünk egy rövid körutat és a 
képviselők is láthatták, hogy valóban fontos, égető probléma és sürgős feladat, hogy megoldást 
találjunk erre a kérdésre. A Hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot egy szakértelemmel 
rendelkező vállalkozóval, Darabos Péter Úrral, aki körünkben jelen van. A vele történt előzetes 
megbeszélés alapján az körvonalazódott, hogy szükség van egy szakember bevonására, aki napi 
szinten javaslatokkal és szakértelemmel tudja segíteni a munkát. A meleg időszak és a szárazság 
bekövetkeztével a projekt, a kivitelezési eredmény megmaradjon, ahogyan az átvételre került. 
A javaslat az lenne, hogy Darabos Péter vállalkozóval megbízási szerződés lenne megkötve 
2021. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra A szerződés tartartalmazza:  

 heti 2 alkalommal a terület bejárása, 
 

 aktuális feladatok felmérése megbeszélése, 
 

 javaslattétel az ehhez szükséges anyag illetve ember forrás csoportosítására, 
egyeztetve a helyi vezetőkkel, 

 
 engedélyhez kötött anyagok (vegyszer, műtrágya) beszerzése, 

 
 elvégzett feladatok naplóban való rögzítésének ellenjegyzése vagy esetleges el nem 

végzett aktuális feladatok pótlása és rögzítése megjegyzés rovatba, 
 

 az aktuálisan szükséges szakmai feladatok ütemezése, tápanyag utánpótlás 
növényfajtánkénti kijelölése. 
 

A megbízásért a javaslat arról szól, - előzetesen egyezetve lett kért árajánlat alapján- hogy 
150 000 Ft + ÁFA/hó megbízási díj ellenében tudná a vállalkozó elvállalni. Kérem, a Képviselő 
társaimat, hogy az idő sürget ebben a témában, és hogy ne pocsékoljuk el azt a több millió 
forintos vagyont, amit már a projektben már létrehoztunk. Első lépésként most mindenképpen 
tegyük meg. Elvárjuk a vállalkozótól, hogy tényleg tegye meg a szükséges javaslatokat, amit ő 
úgy lát, hogy a parknak, zöld területeknek a további fenntartásához szükséges.  Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Természetesen az előterjesztést támogatom. Kérem, készüljön el egy 
költségvetés vagy árajánlatok bekérése arra vonatkozóan, hogy a tó környékének az öntözését 
hogyan tudjuk automatizálni és ellátni a következő években. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Látjuk mindannyian, hogy ezt meg kell oldani. Kérem, a 
Hivatal munkatársait, hogy ebben a témakörben szíveskedjenek a szükséges lépéseket 
megtenni. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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83/2020. (VI.17.) ÖH. 
Városközponti zöldfelületek kezelésével 
kapcsolatos szerződés megkötése 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város projekt” 

keretében kialakított zöldfelületek (Városház tér, Iskola-tó környezte és a Piactér) 
kezelésének koordinálására megbízási szerződést köt 2021. szeptember 30-ig terjedő 
határozott időre Darabos Péter egyéni vállalkozóval (6060 Tiszakécske Móra F. u. 8.) az 
előterjesztés mellékletében meghatározott szerződés szerint, figyelemmel a vállalkozó 
árajánlatára. 

2.) A határozat 1.) pontjában foglalt szerződés ellenértéke 150.000.- forint + ÁFA/hó, 
melyre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai tábla 1.3. Dologi kiadások sora biztosítja a 
fedezetet. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. június 17. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 13.41 
órakor bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

dr. Adonyi Lajos sk. 
 alpolgármester 

 
 
 


