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108/2021. (VIII.12.) ÖH  Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-
én, du. 14.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt Képviselő-
testületi üléséről. 

Jelen vannak:  Basky András  polgármester 
dr. Adonyi Lajos   alpolgármester 

   Fekete Zsolt   alpolgármester 
   Sebők Márta    képviselő 
   Péli Szilveszter   képviselő 
   Borbély Ella   képviselő 
   Bagó István   képviselő 
   Lukács Józsefné  képviselő 
   Tóth-Orlov Bettina  képviselő 
   Cseh Katinka   képviselő    
 
 
Sápi Tibor és Belusz László képviselők bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   dr. Balogh László   jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
   Szilágyi Ödön    irodavezető 
   Mezeiné Hrubos Henriette  csoportvezető 
   Rostásné Rapcsák Renáta  vezetői referens II. 
   Horváth Sándor   pályázati referens 
   Kovács Gábor    települési főépítész 
   Sipos Ágnes     óvodavezető 
 
Egyéb meghívottak: Sinka Tibor Művelődési Ház munkatársa 
    Csuthi Béla  Mizsepack Nyomdaipari Kft képv. 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 
10 fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne. Javaslom, hogy egy plusz 
napirendi pont, a 0606. hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának útépítési 
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kérelme kerüljön felvételre. Ez lenne az első napirendi pont. Ehhez a napirendhez 
érkezett Csuthi Béla a Mizse Pack Nyomdaipari Kft képviseletében. Aki ezzel a 
módosítással, és kiegészítéssel elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

1./ A 0606. hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es          Basky András 
     szakaszának útépítési kérelme                                   polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendje Basky András 
         polgármester 
 
3./ Járási Egészségterv jóváhagyása    Basky András 
         polgármester 
 
4./ Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról Basky András 
         polgármester 
5./ Településrendezési eszközök módosítása   Basky András 
         polgármester 
 
6./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2020. Basky András 
     évben elvégzett munkájáról     polgármester 
 
7./ A „Zöld város projekthez” kapcsolódó marketing felada- Basky András 
     tok keretében elkészült városi logó véleményezése  polgármester 
 
8./ Interpelláció 
 
 
Basky András polgármester: Néhány bejelentés lenne, mielőtt a napirendi pontok 
tárgyalására térnénk. 
A Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges a szabadságommal kapcsolatosan. Ez 
leírásra került, amit kiosztottunk. 
Augusztus 20-a táján szokott lenni minden évben a Lajosmizsei Napok 
rendezvénysorozat. Idén is megrendezésre kerül Államalapító Szent István Király 
emlékünnepe keretében a XXVIII. Lajosmizsei Napok. 
Augusztus 20-án 10.00 órakor lesz a Művelődési Házban az Államalapító Szent István 
Király emlékünnepe keretében megrendezésre kerülő ünnepség.   
Augusztus 21-én főzőnap, pogácsasütő verseny, továbbiakban egész napos program. 
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Az augusztus 22-i program délután indul. 
Ezekre a rendezvényekre szeretettel várunk mindenkit. Erre vonatkozóan széleskörben 
megkapta a lakosság a tájékoztatást. 
Ezen bevezető után térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1./ Napirendi pont 
A 0606. hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának útépítési kérelme 
Előadó:   Basky András 
      polgármester 
 
Basky András polgármester:  A Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed 
Transport  Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. azzal a kérelemmel fordult Lajosmizse Város 
Önkormányzatához, hogy a telephelyük megközelítését szolgáló 0606 hrsz-ú külterületi 
földút kb. 150 m-es szakaszát az Önkormányzat aszfaltoztassa le. Lajosmizse Sipos 
Mihály utca folytatásában lévő földúton működnek ezek az üzemek.  Ők ezt az utat 
aszfaltoztatni szeretnék. Ahhoz, hogy egy utat meg tudjunk építeni, kell egy 
tervdokumentáció. A tervezési költség 1.200.000.- Ft, az aszfaltozási kb. bruttó 
22.500.000.- Ft. Az elmúlt időszakban nem tudtunk haladni az útépítésekkel, mert a 
forrásaink nem engedték. Voltak utas pályázataink, amikor 50 %-ot adott a Magyar 
Állam és 50 %-ot kellett hozzátenni. DAOP-os útpályázat is volt. A csatornázás során 
is a kivitelezővel több utat leaszfaltoztattunk. Pályázni lehet külterületi és belterületi 
útra is. A jelenlévő beruházáshoz a forrás nem áll rendelkezésre. 
A határozat-tervezet szerint a javaslat, hogy a 2022. évi költségvetési tervhez kell 
hozzátenni majd ennek a beruházásnak a költségigényét. A Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság is tárgyalta e napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Borbély Ella települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-
testület! Felelős gazdálkodással tartozunk a költségvetés egyensúlyban tartásáért. Ha a 
bevételeinket szeretnénk növelni, akkor a vállalkozókat ide kell csalogatni. A 
Mizsepack nagyon sokszor segítette az Önkormányzatot, nagyon sokszor finanszírozta 
a tűzijátékot. Én is a bizottsági ülésen részt vettem. Ezt a 22.500.000.- Ft-ot nem tudjuk 
előteremteni, de a javaslatom az lenne, hogy legalább a tervezés elindulhatna, hogy a 
következő évben megnyílna valami pályázat, s azonnal be tudjuk adni. 
Nem tudom, hogy a három vállalkozásnak mennyire segítene, hogy ha nem a végleges 
aszfaltozást kapná ez az út, hanem egy bitumenes aszfaltozást. Ha mi vállalkozóbarát 
vagyunk, szeretnénk ösztönözni a vállalkozások sikerét, akkor valamit nekünk is kell 
nyújtanunk. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. A bizottsági ülésen az is felvetődött, hogy 
ezek a vállalkozások a tervezés költségét meg tudnák-e finanszírozni. 
 
Sebők Márta települési képviselő: Egyetértek az előttem elhangzott képviselő társaim 
véleményével, de azzal kell számolni, hogy a járványhelyzetnek még nincs vége. Miután 



5 
 

segítőszándékunkat kinyilvánítjuk abban, hogy megpróbáljuk a 2022. évi 
költségvetésbe beépíteni, a tervezési költséget finanszírozza meg az Önkormányzat.  
 
Csuthi Béla Mizsepack Nyomdaipari Kft. képv.: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm 
a képviselő-testületi tagokat. Köszönöm a hozzászólásokat a támogatásra vonatkozóan. 
A Mizsepack és elődei régóta képezik Lajosmizse életét. 1990-ben lett Kft. Nagyon 
hosszú időn keresztül Goór József volt a Mizsepack Kft vezetője, ő lajosmizsei 
származású. 2002-ben költözött ki a nyomda a gyártelepi részre. 20 éve dolgozunk ott. 
Egy része földút. Rengeteg a külföldi látogató. Az elmúlt időszakban többször volt rá 
ígéret, hogy lesz az aszfaltozásból valami. Azt szeretném jelezni a képviselőknek, hogy 
ha 2022-be beleteszik a tervezési költségbe, akkor mi a tervezési költséget 
megfinanszírozzuk. 
 
Sebők Márta települési képviselő: Mi akkor tudunk kötelezettséget vállalni, hogy ha 
a támogatási pályázat megjelenik. 
 
Basky András polgármester: Ha ez egy kész terv, akkor könnyebb helyzetben 
vagyunk. Jelenleg az Önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy ezt a beruházást el 
tudjuk kezdeni. A szándék látszik a képviselő-testülettől, de ehhez költségvetési fedezet 
kell. A határozat-tervezetet így kell elfogadni. hogy a jövő évi költségvetésbe tudjuk 
megcsinálni. Ha több lehetőségünk lesz útépítésre, akkor tudunk ebbe segítséget adni. 
Ha elkészül a terv, akkor egy fontossági lépést megtettünk. 
 
Csuthi Béla Mizsepack Nyomdaipari Kft képv.: Erre van lehetőség, hogy a terveket 
elindítsuk? 
 
Basky András polgármester: Van lehetőség. Megbeszéljük, hogy ez milyen formában 
tud működni. A terveket nekünk kell megrendelni. Megnézzük, hogy milyen pénzügyi 
fedezetünk van. Megbeszéljük, hogy a pénzügyi forrást hogyan lehet rendezni és a jövő 
évi költségvetésnél meglátjuk, hogy tudunk-e lépni, elindul-e pályázat. 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott személyes érintettségére tekintettel, - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
103/2021. (VIII.12.) ÖH. 
A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának 
útépítési kérelme 
  
                                                             Határozat 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés 
összeállításakor figyelembe veszi és lehetőség szerint forrást biztosít a 0606 hrsz-út kb. 
150 m-es szakaszának tervezési és aszfaltozási munkáira. 
 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Ügyeleti Rendje 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester:  Szerettünk volna egy ügyeleti rendet kialakítani, ami a 
lajosmizsei háziorvosi körzetek között működik. Nincs szabályozva, hogy a helyi 
ügyelet a házi orvosokat milyen formában kötelezze arra, hogy az ügyeletben részt 
vegyenek. Vannak időszakok, amikor nagyon nehéz az ügyeletet elláttatni, sokan 
mennek szabadságra. Elindítottuk a folyamatot, egyeztettünk a háziorvosokkal, nem 
született meg az egyezség, hogy az ügyeleti rend elkészüljön. Július 1-től elindult egy 
olyan jelenség, hogy ebbe a rendszerbe beiktatják az Országos Mentőszolgálatot is. Ez 
Hajdu-Bihar megyében már elindult. Meglátjuk, hogy Lajosmizsére majd ez milyen 
hatással lesz később. Amíg nem látjuk azt, hogy hogyan alakul az országos ügyeleti 
rendszernek az átalakítása, addig az ügyeleti rendet nem alkotnánk meg. Önkormányzati 
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. Kérdés, 
észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Sebők Márta települési képviselő: A bizottságok tárgyalták ezt a napirendi pontot. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető asszony is részt vett ezen üléseken. 
Valamiféle elképzelésünknek lenni kell, hogy a lehetőségek szerint itt tudjon maradni 
az ügyelet Lajosmizsén. Valamilyen szinten készülni kell arra, s meg kellene vizsgálni 
minden jogi lehetőséget, hogy az ügyeletet meg tudjuk tartani Lajosmizsén. Nem tudjuk, 
hogy hogyan alakulnak a jogszabályok, érdemes lenne az EMMI-nek írni. 
 
Basky András polgármester: Levelezésben voltunk az EMMI-vel, de nem sikerült 
olyan orvost találni ez által sem, aki ügyeletet vállalt volna. Az ügyelet az 
Önkormányzat felelőssége. Az ügyelet kiszervezését sem találtuk jónak. Az ügyeleti 
díjak változni fognak. Az Önkormányzatnak közel 50 millió forintjába kerül az orvosi 
ügyelet, ez állami finanszírozás, 50.000 lakosra van kiszámítva. A különbözetet nekünk 
kell hozzátenni, mert 13 000 fő a település létszáma kb. Azt kell mérlegelni a 
testületnek, hogy mennyi pénzt tudunk beletenni az ügyelet működtetésébe. Beszéltünk 
arról, hogy megkeresünk környező településeket. Ladánybene kiszáll ebből a 
történetből, Kecskeméttel van szerződése, így nagyon olcsó ügyeleti rendszert tud 
teremteni. 
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Kerekegyháza szintén csatlakozott Kecskeméthez, megkerestük őket is, nincs miről 
tárgyalni, mert nekünk sem fizetnének többet, mint Kecskemétnek.  
Felvetődött Táborfalva lehetősége is. Velük tudunk tárgyalni, 3000 fős település. 
Táborfalváról Örkényre járnak be ügyeletre. Az a gond, hogy nagy valószínűséggel 
Táborfalvának sem érné meg Lajosmizsére jönni. Jogszabályi változásokat, amíg nem 
látunk, nagyon nehéz bármit előkészíteni, amivel ide tudunk jönni a testülethez.  
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 
A határozat-tervezetet szavaztatnám, mely szerint a 45/2021. számú polgármesteri 
határozat végrehajtását felfüggesztjük. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
104/2021. (VIII.12.) ÖH. 
A 45/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat  
végrehajtásának felfüggesztése 

H a t á r o z a t  
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2021. 
(IV.29.) Polgármesteri Határozattal elfogadott Lajosmizse és Felsőlajos Lakosságának 
Háziorvosi Sürgősségi Ellátásának szabályozására létrehozott Ügyeleti Renddel 
összefüggésben hozott döntés végrehajtását, mely szerint az Önkormányzattal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések és személyes közreműködői szerződések 
módosításra kerülnek felfüggeszti. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ügyeleti 
Rend szabályozását a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatának ismeretében tárgyalja.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont 
Járási Egészségterv jóváhagyása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta e napirendi 
pontot. Minden járás elkészíti ezt a tervét. A kecskeméti járás is elkészítette. A tavasz 
folyamán megérkezett a Járási Egészségterv. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény véleményezte, ezt be is építették a Járási Egészségtervbe. Az 
Egészségfejlesztési Irodával együttműködünk a megalakulása óta. Számos olyan 
program van, amit ezen keresztül tudunk végrehajtani. Ezt valamennyi településnek el 
kell fogadni, a szükséges módosításokat beépítették. Ezt a tervet el kell fogadnunk. 
Kérdés, észrevétel van-e?  Nincs. Az Önkormányzati Bizottság támogatta. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2021. (VIII. 12.) ÖH. 
Járási Egészségterv jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
melléklete szerinti „A KECSKEMÉTI JÁRÁS EGÉSZSÉTERVE 2021-2026” 
dokumentumot.     

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky Andrást, hogy 
a döntésről Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét tájékoztassa.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12.  
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
Előadó:   Basky András polgármester 
 
A Berénybene közterület nevet kellene megtartani. A Kerekegyházi út és a Ladánybenei 
út között lévő terület, ahol összekúszálódott a házszámozás. Volt egy olyan javaslat, 
hogy a Berénybene tanya megmarad, mint terület, de a házszámozás változzon. A 
Berénybene közterület nevet megtartani mégiscsak jó lenne, volt egy olyan javaslat. 
A 6. számú melléklet kisebb Berénybenei részt takar, az 5. számú melléklet egy dűlővel 
több házszámozást jelentene. Egyik része Bene lesz, a másik rész pedig Berénybene 
lesz. Akik Berényenei területen laknak, Bene útra fog változni a lakcímük, de a házszám 
megmarad. Azt kell eldönteni, hogy az 5. számú melléklet, vagy a 6. számú melléklet 
szerinti részt hagyjuk meg. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság tárgyalta. A bizottságok által az 5. számú melléklet került 
támogatásra, azaz az I. számú határozat-tervezet. 
Kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatosan kinek van hozzászólása? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
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Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában foglalt kötelezettségére, úgy dönt, hogy  

a. a Berénybene tanya közterületet az 5211. jelű országos közútról nyíló ún. Repülő-tó és 
Pray dűlőkről megközelíthető és azoktól délnyugatra a közigazgatási határig 
elhelyezkedő tanyákkal, a 357 és 493/a házszámok között határolja le; 

b. a Berénybene tanya közterület házszámait az a) pont kivételével 564 számig a Bene 
tanya, 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja; 

c. a Bene tanya közterület házszámait a 357 és 493/a házszámok között a Berénybene tanya 
közterületbe olvasztja; 

d. az Alsóbene tanya közterület elnevezést megerősíti, a Bene tanya közterület házszámait 
565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja. 
 
2.) Jelen döntés 2021. szeptember 1-től hatályos. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Településrendezési eszközök módosítása 
Előadó:  Basky András polgármester  
 
Basky András polgármester: Lajosmizsén itt van az alállomása a DÉMÁSZ-nak. Itt 
lehetőség van arra, hogy rácsatlakozzanak a naperőművek az alállomásokra. Van másik 
két terület, ahol naperőművet szeretnének építeni. Ez a 2. és 3. számú mellékletben van. 
A területrendezést el kell indítani ahhoz, hogy itt ezeken a területeken naperőmű park 
létesíthető legyen.  
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: Bizottsági ülésen beszélgettünk erről. Több 
soron végig gondoltuk ezt. Az országnak is végig kell ezt gondolni, hogy mi a 
naperőműveknek a hátrányos majdani következménye, a hatása a környezetre, az 
emberekre milyen lesz. Ezt vizsgálta-e valaki és milyen szinten? Lajosmizse lassan 
körbeépül napelemparkkal, s mi lesz később. Ezek a területek nem igazán használhatók 
mezőgazdasági termelésre, de rengeteg hátránya és hatása lehet a tüdőnkre. Nézzük ezt 
jobban körül. Köszönöm. 
 



10 
 

Basky András polgármester: Energiára minden háztartásnak szüksége van. Az, hogy 
milyen irányból tudjuk ezt szedni, az kérdés. Ha nem lépünk előre, akkor elfogynak a 
lehetőségek. Valahonnan energiát kell nyerni. Azt kell vizsgálni, hogy melyik a 
legkevésbé szennyező. Atomenergia is megfelelő, de veszélyesebb, mint bármely másik 
energia. Végleges a száma a naperőműveknek Lajosmizsén, mert az alállomások 
kapacitása nem véletlen. Ezek a területek a mezőgazdaságot nem érintik jelen 
pillanatban. Energiára szükség van. Valamit mindig szükséges lépni ahhoz, hogy  
hogyan tudjuk ellátni a földet energiával. Azt is látjuk, hogy a földet milyen mértékig 
tesszük tönkre. Napenergia termelés nélkül nem tudjuk megoldani az energiát annak 
ellenére sem, hogy csökkenteni kell az üvegház kibocsátást. Ebben a helyzetben ezt a 
lehetőséget engedni kell, mert még rosszabb megoldások születhetnek. 
 
Sebők Márta települési képviselő: Maximálisan egyetértek polgármester úrral. 
Valamilyen más energiából kell nyerni az energiát. Lajosmizse szinte mezőgazdasági 
területből álló település, 10 AK-s  területet vonunk ki a mezőgazdasági termelésből. A 
földárat is óriási mértékben befolyásolja ez. Ha hosszú távon engedélyezünk sok földet 
kivonni, nem biztos, hogy jót tesz Lajosmizse mezőgazdaságának. 
 
Borbély Ella települési képviselő: A naperőművek a legkörnyezetkímélőbb energiák. 
Az, hogy ez 20-30 év múlva milyen káros következményekkel járhat, erre a tudósok 
felkészültek, és ezért szorgalmazzák a napenergiát. 
Ha ezeket a napelemeket letelepítik, nem visszafordíthatatlan, nem betonelemekre 
telepítik. 20-30 év múlva újra visszavonhatók ezek a földterületek a mezőgazdaság 
részére. Ha egy területet pihentetünk sok időn keresztül, lehet, hogy magasabb is lesz az 
AK értéke. Ez is esetleg jót tehet ezeknek a földterületeknek. Most 12 ha területről 
beszélünk, ami Lajosmizse vonatkozásában elenyésző terület, merjük ezt bevállalni. 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: Ettől a talajnak az AK értéke nem fog 
megjavulni. Nem a napelemek ellen vagyok, hanem már túl sok van Lajosmizsén. Nem 
biztos, hogy ezt mind nekünk kell bevállalni. 
 
Basky András polgármester: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. A napirendet 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság is tárgyalta, mindkettő támogatta. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a településrendezési eszközök naperőművek létesítéséhez kapcsolódó módosítását 
elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal,– ellenszavazat nem volt – 
2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Településrendezési eszközök naperőművek 
létesítéséhez kapcsolódó módosítása 
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Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési 

eszközei módosításának elindításáról dönt a következők szerint: 
a lajosmizsei 0528/17, 0679/23, 0669/1, 0669/2 és 0664/21hrsz-ú ingatlanok övezeti 
besorolásának szükség szerinti megváltoztatása megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területre. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1 pont 
szerinti módosítások területeit a beruházások megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. A módosításhoz kapcsolódó költségeket a kérelmező viseli. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az 1. és 2. pontok végrehajtásához szükséges tervezési, településrendezési 
szerződések megkötésére, eljárások lefolytatására, valamint minden további intézkedés 
megtételére azzal, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásához 

a) az érintett ingatlanok tulajdonosainak írásos hozzájárulását be kell szerezni 
b) a rendezési terv készítése során figyelemmel kell lenni a szomszéd ingatlanok 

rendeltetésszerű használhatóságának biztosítására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
 
 6./ Napirendi pont 
 Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2020. évben elvégzett munkákról 
Előadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták a 
beszámolót. Széleskörű az a feladat, amit a parkgondozó ágazatnak el kell végezni. A 
dolgozók munkavégzését sokszor az időjárási viszonyok is befolyásolják. Amit a 
parkgondozók, és a közmunkások végeznek, anélkül a munka nélkül nagyon csúnya 
állapotok lennének Lajosmizsén. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Én köszönömöt tolmácsolnék a parkgondozó brigád részére. Bármilyen kérdéssel, 
problémával lehet feléjük fordulni, igyekeznek megoldani a munkát. 
Aki elfogadja a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját a 2020. évben elvégzett 
munkákról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2021. (VIII.12.) ÖH. 

           Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója 
           a 2020. évben elvégzett munkákról   
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                                                  Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a parkgondozó és 
kertészeti ágazat 2020. évben elvégzett munkákról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
15.00 órakor  S Z Ü N E T 
 
Az ülés folytatódik 15.15 órakor. 
 
0 
7./ Napirendi pont 
A „Zöld város projekthez” kapcsolódó marketing feladatok keretében elkészült 
városi logó véleményezése 
Előadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester:  Itt azt kell eldönteni, hogy melyik az a logó, amit 
támogat a Képviselő-testület. A bizottsági ülésen találkoztunk olyan verziókkal, 
amelyek közül megszavaztunk egy verziót. 
A testületi ülésre kidolgozott két változatból az egyszínű, egyenes felirattal ellátott 
változatot fogadjuk el azzal, hogy a kép alsó felén megjelenő két motívum kb. 
egyharmaddal kisebb méretre kell venni. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
109/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Városi logó elfogadása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal megkötött marketingtevékenységre vonatkozó szerződés keretében 
elkészített városi logók közül a Képviselő-testületi ülésre kidolgozott két változatból az 
egyszínű és egyenes felirattal ellátott változatot fogadja el azzal, hogy a kép alsó felén 
megjelenő két motívum kb. egyharmaddal kisebb méretben kerüljön ábrázolásra a 
végleges városi logón. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
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8./ Napirendi pont 
Interpellációk 
Basky András polgármester: Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e valakinek 
interpellációja? 
 
Bagó István települési képviselő:  A régi tűzoltószertárt át lehetne-e tisztító festéssel 
húzni? 
A Városházának a külső faszerkezete is festést igényelne. 20 éve lehetett festve. A jövő 
évi költségvetésbe egy festést nem ártana betervezni. 
 
Basky András polgármester: A régi tűzoltószertár festését meg tudjuk oldani. 
A Városháza külső faszerkezetének a festése folyamatosan történik. Ha a 
költségvetésben lesz arra fedezet, akkor festésre kerül mind. 
 
Péli Szilveszter települési képviselő: Korábban arról is volt szó, hogy egyszer le lesz 
bontva a tűzoltószertár.  
 
Basky András polgármester: Amíg a jelenlegi állapotok vannak, az nem tud 
megvalósulni. 
 
Péli Szilveszter települési képviselő: Kopjafa a parkban, az alja kezd korhadni. 
Megpróbálnánk rendbe tenni, kiemelni a helyéből, valami más módon beletenni a 
talpba. Megpróbálnánk Móczó Istvánnal társadalmi munkából megszervezni. Működhet 
ez a dolog? 
 
Basky András polgármester: Elfogadjuk a felajánlást. 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: Olyan kérdésem van, hogy az eredeti „Zöld 
város” projektben szerepeltek-e az Iskola-tó partján elhelyezett eb szobrok. Ez 
tájépítészeti elem, ha igen, akkor milyen összegben? Ha nem szerepeltek, akkor honnan 
kerültek ide? 
 
Basky András polgármester: Az eredeti tervben benne szerepeltek azzal, hogy ha 
valaki megnyeri a közbeszerzést, Szemők Zsuzsanna művésznővel kell elkészíttetni. 3 
millió forint körül volt benne a költségvetésben, ennyiből készült el. 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: Élő kutya probléma. Szobrosi iskolától megy 
Felsőlajosra az út. Ott veszélyes ebek vannak, veszélyesek a kerékpárral és gyalogosan 
közlekedőkre. 
 
Basky András polgármester: A júliusi számla, ami a kóborló ebek befogása miatt van, 
200.000.- Ft-nál is több volt. Ez az összeg havi szinten van. Éves szinten több millió  
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forintot költünk a kóbor ebek elszállíttatására. Az Önkormányzatnak belterületen kell a 
kóbor ebeket kezelni, szokott lenni befogás igen magas számban. 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: A K&H Banktól a gyógyszertárig felújított 
területen nem tervezünk fát ültetni? 
 
Horváth Sándor pályázati referens: 15 fát tervezünk oda ültetni. 
 
Basky András polgármester: A „Zöld város” projektben több száz fát és több ezer 
bokrot ültettünk el. A K&H Bank előtt lévő gesztenyefák már nem voltak egészségesek. 
Mindenhova egységes fákat és bokrokat ültetünk, mert az egységes városképet az 
egységes fák és bokrok alkotják. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: Hasonló módon lesznek elültetve a fák, mint a 
Városház téren. A házaktól kb. 4 m-re lesz ezeknek a fáknak a távolsága. Ez biztonságos 
távolság. 
 
Basky András polgármester: Van-e még interpelláció? 
 
Sebők Márta települési képviselő: Interneten kering, hogy a Puszta templomnál 
milyen szeméthalmaz halmozódott fel. A tisztelt lakosságnál tudatosítani kellene azt, 
hogy a Puszta templomnál jó levegő van, szép környezet. Aki kimegy oda, jól érzi 
magát, szívesen megy ki, akkor miért nem lehet megőrizni az ottani rendezett területet. 
Aki ott van, miért nem tudja hazavinni a göngyölegét? Miért kell szétdobálni? 
Ugyanez a meglátásom az Iskola-tó környékén is. A csikket eldobálják, a szotyi héját, 
stb.  
A Damjaninch utcát lekaszálták a parkgondozók. Ott maradt egy számítógép monitor. 
Miért rakták azt oda? 
A lakosság tudatára kellene hozni, hogy csak együttműködve tudjuk tisztántartani a 
várost. 
 
Basky András polgármester: Nem lehet azt érteni, hogy miután egy üdítős üvegből 
kifogy az űrtartalma, az üveget miért dobják el, miért nem viszi haza mindenki a saját 
szemetjét. 
A PET palackokat is, ha összezsugorítanák, akkor több férne a szelektív gyűjtő zsákba. 
Kérünk mindenkit, hogy a környezetére jobban vigyázzon. 
Van egy kezdeményezésünk pénteken 17.00 és 19.00 óra között. Szépítő munkára 
hívunk mindenkit, metsző ollóval, gereblyével felszerelve. Az új játszótéren lesz a 
gyülekezés. Szeretettel várunk mindenkit, aki ki tud jönni. 
Kérdezem, hogy van-e még interpelláció? Nincs. 
Megkérdezem interpelláló képviselő társaimat, hogy az interpellációjukra adott választ 
elfogadják-e? 
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Bagó István települési képviselő: Igen,    elfogadom. 
 
Péli Szilveszter települési képviselő: Igen, elfogadom. 
 
Sebők Márta települési képviselő: Igen, elfogadom. 
 
Lukács Józsefné települési képviselő: Igen, elfogadom. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Megállapítom, hogy képviselő társaim az 
interpellációkra adott választ elfogadták. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb hozzászólása? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, jó egészséget kívánok mindenkinek, a mai soros 
 Képviselő-testületi ülésünket ezennel berekesztem 15.45 órakor. 
 
 

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


