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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 

22-én 17.00 órakor, a Városház Dísztermében megtartott közmeghallgatással 

egybekötött képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak:  Basky András  polgármester 

   dr. Adonyi Lajos  alpolgármester 

   Fekete Zsolt    alpolgármester 

   Belusz László  képviselő 

   Sebők Márta   képviselő 

   Péli Szilveszter   képviselő 

   Borbély Ella    képviselő 

   Bagó István   képviselő 

   Lukács Józsefné  képviselő 

   Tóth-Orlov Bettina  képviselő 

   Cseh Katinka   képviselő  

 

Sápi Tibor képviselő bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   dr. Balogh László  jegyző 

   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

 

Egyéb meghívottak: 

   Hivatal részéről:  

   dr. Mátyus Béla jogi referens 

   Konta Anita csoportvezető 

   Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 

   Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 

   Kovács Gábor települési főépítész 

   Szilágyi Ödön irodavezető 

   Horváth Sándor pályázati referens 

   Dodonka Csaba pályázati referens 

   Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

   Intézmények részéről: 

   Óber Roland Műv. Ház igazgató 

   Sipos Ágnes Meserét óvodavezető 

   Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI int. vezető 

 

Lakosság részéről: 

   Orbán Antal 

   Mészáros László 
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   Apró Ferenc 

   Sápi Zsomborné 

   Silek László 

   Szabó Zoltán 

   Sárközi Zsuzsanna 

   Tóth Éva 

   Becsei Gábor 

    

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatással 

egybekötött képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket. 

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 11 fő jelen van. 

Sápi Tibor képviselő bejelentéssel van távol az ülésről. 

A meghívó szerint 2 napirendi pontunk van megtárgyalásra.  Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

  

Napirendi pontok 

             

 

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről, 

fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési helyzetéről 

és a 2023. évi elképzelésekről. 

Előadó: Basky András polgármester 

 

2.   Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot 

tehetnek 

1./ Napirendi pont 

Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről, 

fejlesztéséről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési helyzetéről és a 2023. 

évi elképzelésekről 

 

Basky András polgármester: Ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi 

tevékenységéről, fejlesztéséről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési 

helyzetéről és a 2023. évi elképzelésekről szóló tájékoztatót. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2022 évi tevékenységéről, 

fejlesztéséről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési helyzetéről és a 2023. évi 

elképzelésekről szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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178/2022. (XI.22.) ÖH. 

A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 

 2022. évi tevékenységéről 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

tájékoztatóját Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről 

(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2023. évi 

elképzelésekről. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2022. november 22.  

 

2./ Napirendi pont 

Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 

helyi közügyeket érintő kérdéseket és  

javaslatot tehetnek”) 

 

Basky András polgármester: Kérem a hozzászólásokat, amennyiben van. 

 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője: Az egészségügyben gyökeres változások 

lesznek a következő időszakban. Az egészségügy átalakítására törvény tervezet van. A 

helyi önkormányzatoknál lévő feladatoknak az államosítása van folyamatban. A 

háziorvosoknak a feladatellátása is meg fog változni. Azok az egészségügyi 

szolgáltatások, amiket a lajosmizsei emberek elérnek, ezek itt maradnak. A 

változásoknak a másik része, hogy járási szintre fogják emelni az ügyelet ellátását. 

Lajosmizsén a törvénytervezet szerint megszűnik az ügyelet, de gyakorlatilag nem 

szűnik meg. Elérhető továbbra is az egészségügyi szolgáltatás. Fő cél, hogy a lakosság 

egészségügyi ellátása biztonságban legyen. 97 %-a Lajosmizsének a külterület. 

Felsőlajosra 132 esetben, Lajosmizsére 1207 esetben történt mentőhívás. 

Ha nem is ügyelet lesz, de a sürgősségi ellátásnak meg kell maradni. Kisebb helyeken 

mentési pont lesz, a nagyobb városokban mentőállomás. A szakmai álláspontok szerint 

Lajosmizsén javasolt ilyen mentési pont kialakítása. Minden erőnkkel azon kell lenni, 

hogy Lajosmizsén a mentési pont megvalósuljon. A rendelő biztosított, az ápolónak, a 

sofőrnek a megfelelő helyisége is. Nagyon erősen lobbizni kell a szakmának is. 

Basky András polgármester: Mindent meg fogunk tenni azért, hogy Lajosmizse a 

helyzetből minél jobban jöjjön ki. Köszönjük a kiegészítést. 

Szabó Zoltán: Az iskola mellett, különös tekintettel a Bagolyvártól az új iskola, óvoda 

melletti részen szednénk a szemetet, de nincs, ahova lehetne tenni. Nem lehetne oda 

kukákat kihelyezni? 
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Basky András polgármester: Van lehetőség több kuka kihelyezésére. Az a probléma, 

hogy ha még több kuka lesz kitéve, lehet, hogy akkor sem tennék bele a szemetet. 

Megnézzük, hogy mennyi kuka kellene és megpróbáljuk beszerezni. 

 

Mészáros László: A Borók utca és a Borostyán utca nagyon el van maradva. A Bene 

58. felől a Boróka utca nagyon szerencsétlen. Óriási gödör van a Boróka utca végén. A 

Boróka utca javítását illetően összefogtunk. A csatornát is pótolni kellene. 

 

Basky András polgármester: Az önkormányzat ezt a javítást el fogja végezni. 

 

Sápi Zsomborné: Lajosmizsén nagyon sok útkereszteződés nem jól belátható. A 

növények úgy vannak telepítve, hogy nem lehet kilátni. A lakóházaknál is előfordul 

ilyen eset, hogy nagy kövek vannak kitéve, ami szintén balesetveszélyes. 

 

Basky András polgármester: Sok esetben sikerül intézkedni.  Ahol probléma van, ott 

a lakosokat kérjük meg, hogy tegyék rendbe az ingatlan előtti részt. Vannak olyan 

kereszteződések, ahol a tulajdonosok az ott lévő nagyra nőtt fákat nem gondozzák. Volt 

olyan, amikor sikerült rendbe hozatni a problémát, olyan is, amikor nem. Ha konkrét 

címeket kapunk, könnyebben tudunk intézkedni, mint ha általánosságban van elmondva. 

 

Silek László: A Dózsa György út páratlan oldalán a két szeméttároló, ami az épület 

oldalához nagyon közel van kialakítva, s ez nagyon észrevehetetlen. A sörös üvegek, 

dobozok az úton találhatók, nem a szemetesbe vannak rakva. Lehetne-e még elhelyezni 

szeméttárolót? 

A Széchenyi utca felújítása jövő évben elindul. A Széchenyi utca folytatásában a 

Kossuth Lajos utca és a Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakasz a legrosszabb, ezt még 

nem lehetne hozzátenni? 

 

Basky András polgármester: Az 50 millió forintos pályázati pénzbe ez a szakasz nem 

fér bele. A leginkább indokolt, a legnagyobb forgalom van rajta, ezért esett a választás 

a Széchenyi utcára. 

 

Silek László: A Covid járvánnyal kapcsolatban lehet-e tudni, hogy mennyi az elhunytak 

száma Lajosmizsén? Tavaly márciusban volt 35 fő. Van-e friss adat? 

 

Basky András polgármester: Erről nincs információnk. Nagyon nehezen adtak ki 

információt akkor, amikor legutoljára kértünk. Ha tudunk, akkor jelzünk. A 

kommunikációt az állam megtartotta magának. 

Apró Ferenc: Lajosmizsén a Matáv oszlopoknak mi lesz a sorsa?  Elég sok van, ami 

nem használatos. 

Ügyelettel kapcsolatban kérdezném. 8.00-16.00 óra között a házi orvos fogja ellátni a 

feladatokat hétfőtől péntekig. Ez hogyan fog működni? Van-e erről több információ? 
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Basky András polgármester: Itt törvénytervezet van, végrehajtási utasítás fogja 

megmondani, hogy hogyan lesz. 8.00-16.00 óra között van a munkaidő. Rendelési idő 

összesen 20 óra, a többit pedig a beteg ápolására kell fordítani délután. Ahol 

átszervezték az orvosi ügyeletet, úgy működik, hogy van egy intervallum, amikor az 

orvosi ügyelet működik, 10.00 órától reggel 8.00 óráig lehet elérni a mentőszolgálatot, 

ott van a diszpécser, aki vagy indítja a mentőt, vagy ellátja utasítással a beteget. Nagyon 

sok esetben előfordul, hogy indokolatlanul veszik igénybe az ügyeletet az emberek. A 

teljes ügyeleti működést jelenleg felvázolni nem tudom.  

Van-e még kérdés, hozzászólás a jelenlevők részéről?  

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, ha valakinek észrevétele, 

gondolata van, amit közölni szeretne, keressen meg. Ha valakinek problémája van, 

jelezze. Köszönöm a megjelenést, és a felvetéseket, a mai ülésünket ezennel 

berekesztem 18.00 órakor. 

 

K.mf. 

 

  Basky András    dr. Balogh László 

   polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

 

   

 


