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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-én, 
du: l7.03 órai kezdettel, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Belusz László, Péli Szilveszter, Orbán 
Antal, Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.  
Bejelentéssel távol: Sebők Márta és Keresztes Ferenc képviselők (2 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
Tanácskozási joggal megjelentek: A mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselő-testületi ülésünkön 
megjelenteket, mely közmeghallgatással egybekötött. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert 10 fő jelen van. Sebők Márta és Keresztes Ferenc képviselők igazoltan 
vannak távol az ülésről. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el:   
 

Napirendi pontok 
             
 

1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2019. 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 2018. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2019. évi elképzelésekről   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
2018. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2019. 
évi elképzelésekről szóló tájékoztatót.  
 
Sápi Tibor alpolgármester 17.46 órakor elhagyta a Dísztermet. 
A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.  
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Basky András polgármester: Megkérem Jegyző Urat tájékoztassa a jelenlévőket a téli 
rezsicsökkentésről és a fúrt kutak témakörét. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelenteket. 
Tavasszal a téli rezsicsökkentés 1. fordulója volt a gázzal és a táv hővel fűtőket részesítették 
12.000 Ft-ban, amit mindenkinek a számláján jóváírták. Június 27-én megjelent 
kormányhatározat szerint az önkormányzat és a hivatal feladatai közé tette az 
igényfelméréseket. Az igényfelmérés határideje 2018. október 15-e volt. Ez a határidő 
jogvesztő. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassuk erről és a 
Hírlap újságban, a honlapon és a piacon is közzé lett téve. A tájékoztatásom nem tud teljes 
lenni, hiszen kedden volt egy újabb kormányhatározat, amiben megteremtették a forrását az 
igényfelmérés során a kérelmeknek. Lajosmizsén 727 kérelem érkezett be, fára, gázpalackra, 
szénra és fűtőolajra. A kormányhatározat szerint egyszeri természetbeni támogatás. Ennek a 
pontos formájáról nem tudok beszámolni, mert a támogató okirat még nem érkezett meg. A 
határozat szerint vállalkozásokkal kell szerződést kötni, akik a kérelemben megjelölt 
tüzelőanyagot kiosztják majd. A lakosság 2019. december 15-ig lehet a támogatási módot 
lehívni. A tüzelőanyag elszállítását a kérelmezőnek kell biztosítani.  
A kutakkal kapcsolatosan a vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie annak a jelenlegi szabályozás 
szerint, aki engedélytől eltérő kútját 2018.12.31-ig nem jelenti be. Kormány tájékoztatása 
szerint decemberben ez a határidő módosulni fog 2020.12.31-ig. Addig lehet vízgazdálkodási 
bírság nélkül legalizálni a kutakat. A kutak legalizálása pillanatnyilag nem tud működni.  A 
mostani szabályok szerint meg kellett volna terveztetni a kúttulajdonoknak a kutat a 
fennmaradási engedélyhez. A kutak nem fellelnek meg a jelenlegi szabályozásnak és 
jellemzőek nincsenek palástolva. Türelmét kérjük mindenkinek. Kérem mindenki figyelje a 
város honlapját  
 
Basky András polgármester: Aki a Képviselő-testület tagjai közül a polgármester 
tájékoztatóját az Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
190/2018. (XI.27.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2018. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2019. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 29. 

 
2. napirendi pont:  
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
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Basky András polgármester: Várjuk a lakosság észrevételeit.  
Szőrös András: A helyi piacról nem hallottam semmit se, hogy ennek a fejlesztése 
megtörténik-e?  
 
Basky András polgármester: A Zöld város része az Iskola tó, a Városház tere, a központi 
park és a piac fejlesztése. Folyamatban van, a tervek elkészültek.  
 
Szőrös András: Látszik, hogy ez már leszálló ágban van a piac. Úgy lehet felhozni, ha az 
önkormányzat pénzt tesz bele. Valami csak történik? 
 
Basky András polgármester: A piac működtetése az elmúlt években leszálló ágban van és a 
bevételek a piaccal kapcsolatos feladatokra nem elég. A piac felújításával a ruha részleg 
tisztességesebb lesz. A zöldséges résznél fedett rész kerül kialakításra. A tervek elkészültek. A 
közbeszerzés egybe lesz kiírva a teljes projektre.  
 
Szőrös András: Itt az a probléma, ha sokáig vártok ezzel a magvalósítással a helyi termelők, 
akik kiviszik az árut egyszerűen kihalnak. Utána mehet mindenki a Spárba és a Tescoba. 
Visszafordítható, Pesten vannak rá példák.  
 
Basky András polgármester: Fontos eleme a piac a Zöld város projektnek. A felújítás során 
remélhetőleg visszatérnek az eladók és a vásárlók is. 
 
Szabó Zoltán: Nagyon tetszik a Zöld város projekt és nagyon várom, hogy megvalósuljon. 
Lehet-e olyan szabályozást hozni, amely a plakát ragasztás, cigaretta csikkek eldobását tiltaná 
a városban. Nekem volt szerencsém járni Japánban a munkám során, ahol üvegfalú 
dohányzókabinok vannak a főút mellett és csikket egyáltalán nem dobálnak el az emberek. 
Játszóterek megvalósulnak-e még? Látom, hogy létesült egy gimnasztikai park, de a gyerekek 
nem nagyon tudnak hol játszani. A fő út melletti parkolásra lehetne-e valami rendszert 
kialakítani? Az elmúlt években az önkormányzat elég jelentős figyelmet szentelt a 
platánfáknak. A kipusztult fák nem lettek pótolva.  
 
Basky András polgármester: A plakátok ragasztásáról lehet döntést hozni a Képviselő-
testületnek. Van olyan rendeletünk, amely ezt szabályozza. Nem csak a plakátokat, hanem a 
hirdetőtáblákat is. A lakosság előszeretettel veszi igénybe azokat a helyeket, amelyek 
plakátozásra úgy gondolják, hogy alkalmas. Vannak olyan esetek, ahol plakátok 
elhelyezhetőek. Kultúra kérdése a csikk eldobása. Japánban más mentalitás van, mint más 
országokban. Nem mindenki vigyáz a tisztaságra. A szelektívgyűjtő szigetek megszűntek, mert 
szeméttelepnek tekintették. A Spár melletti szigetnél még mindig ez a helyzet és rendszeres 
takarítást igényel. Pár lajosmizsei lakost figyelmeztettünk szemetelés miatt. Dohányzással 
kapcsolatosan nevelés kérdése, oktatási intézményekben tartanak oktatást. Tapasztalható 
javulás az elmúlt években, mindenkinek a saját utcafrontját rendbe kell tartani. Aki a fő úton 
lakik úgy gondolja, hogy a platánfák gondozása az önkormányzat feladata. Szedd magad akció 
keretében szemét szedés történik. Ha mindenki minden nap csak egy szemetet tenne bele a 
kukába, akkor Lajosmizse a lehető legtisztább város lenne. Kicsit mindannyian tehetünk a város 
köztisztaságáért. Az idei évben a központi játszótéren felújítása megtörtént. Tegnapi nap során 
új elem felhelyezése is megtörtént a játszótéren. Zöld város projektben is van kijelölt rész, ahol 
a játszótér megjelenik. Lajosmizsén három sportpark lett pályázva. Az egyik a Tarnai utca 
végére a másik a Béke lakótelepre kerülne. Szinte minden nap vannak az új sportparknál. A 
játszótér alkalmas arra, hogy összefogást indítson el. A központi parkban lévő játszótér is báli 
rendezvény adományaiból valósulhatott meg.  
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Lajosmizsén érezhető a fejlődés, mert sokkal több autó közlekedik. Az önkormányzat elindított 
egy tervezési akciót. Megbízásra került egy közlekedési szakember, hogy a lajosmizsei 
közlekedést hogyan lehet optimalizálni. Az Egészségháztól kezdően a Tarnai utcáig, hogyan 
lehetne megoldani a parkolási, közlekedési problémákat. A Széchenyi utcában is nagy igény 
van a parkolásra. Ideális központi részt kell kialakítani. A platánfák pótlása szándék kérése, 
valóban megóvása lenne a platánfasornak.  
 
Szabó Zoltán: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Vízelvezetéssel kapcsolatosan szeretném 
kérdezni. Nagyon sok helyen esőzések után nagyon sok helyen kisebb tavak keletkeznek. Az 
önkormányzat vásárolt egy gépet, amivel az útpadkákat lehet leszedni. Tavasz utcában lakok. 
Mátyás király utca és a Bercsényi utca sarkán és az Ida Panzió sarkán egész komoly tócsák 
alakulnak ki. Ezzel kapcsolatban lehet-e bármi javaslat? 
 
Basky András polgármester: Vannak olyan projektek, amelyek magába foglalják a 
csapadékvíz elvezetését. Az önkormányzat tulajdonában álló gépek igyekeznek kimenni a 
problémás helyekre és megjavítani az utakat. Vannak esetek, amikor csak egy kapavágás 
elegendő lenne a saját háza előtti tócsát belevezeti az árokba. A segíts magadon akciót tudnám 
támogatni. A lakosság nagyon sok esetben a szép utcafront kialakításra figyelmet fordít, de nem 
fordít arra figyelmet, hogy az utcakép, amit kialakít a város működését, hogy segíti. Az 
önkormányzat az utak felújítása során árkokat kialakította. A felhízott padkákat jó lenne, ha 
megtudnánk oldani, szállítani. A gépek több funkciósak, ha kell árkot ásnak, padkát gyalulnak, 
utakat javítanak, töltenek fel. Nem tudnunk mindenhova odajutni. Folyamatosan dolgozunk az 
utakon. Az útpadka felszedése fontos dolog lenne. Kovács Gábor főépítész készített egy skiccet 
arról, hogyan kell szabályosan megépíteni az utcai kocsi beállókat. Abban az esetben, ha valaki 
elkezdi az építkezést, felhívjuk a figyelmét a szabályokra.  
 
Póder Emil: Zöld hulladékkal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kitettem 4 zöldhulladék 
zsákot és csak 2 zsákot vittek el és a többi utcabeli lakos is így járt. Ha több zsák is van, miért 
csak két zsákot visznek el? 
 
Basky András polgármester: A zöld hulladék elszállítását a magam részéről nem támogatom. 
A humuszt a településen kell tartani. Ha minden humuszt kiviszünk, a településről azzal ártunk. 
Kísérleti jellegű dolog a zöld hulladék gyűjtés. A szolgáltató havonta egyszer szállít el 
zöldhulladékot. Meg van szabva a zsák mennyisége. Tagja vagyok a Duna-Tisza Közi Társulás 
Társulási Tanácsának és ott a zöld hulladék kérdéskör folyamatosan napirenden van. Bármilyen 
jelzéssel élünk a szolgáltató felé, mindig segítőkészek. Az Izsák-Komtól áttértünk az új 
szolgáltatóra. Nem ismerték még a területet, az el nem szállított hulladékot elszállították a 
jelzések alapján. A zöld hulladéknál gallyakat és két zsákot lehet kihelyezni. Arra ösztönzök 
mindenkit, hogy a kertjében készítsen komposztálót.  
 
Silek László: Eszköz és gépfejlesztés során sikerült-e padkakaszát beszerezni? Lajosmizsén a 
kerékpár utak rossz állapotban vannak. Az út szélén a növényzet, a fű, a két méterre megnőtt 
parlagfű, bokrok, belógó ágak életveszélyesek több helyen. November közepén végig ment egy 
gép és levagdosta az ágakat. Most már járható az út. Rendszeresen kerékpározok egy 
barátommal tavasztól őszig. Számtalan defektet szedünk össze, havi 2-3 defektet jelent 
átlagosan. A kerékpárút szegélye ezzel a padkakaszával rendbe rakható lenne. A parlagfűk 
irtása törvény szabályozza, bizonyos határidőig le kell takarítani. Ez most október, 
novemberben történt meg. A zöld város projekttel szeretném kérdezni, hogy a parkolás elég 
macerás a központban. A két buszmegálló a zöld város projektbe nem került bele, 
önkormányzati hatáskörbe tartozik bele. A városközpontban a páratlan oldalon a járdát a 
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kerékpárútnak használják. Életveszély helyzetek adódnak ez által. A közterület-felügyelők 
feltudnak lépni ez ügyben?  
 
Basky András polgármester: A kerékpárút külterületi részének kezelését 2018.03.15 óta a 
magyar állam a közútkezelő által végzi. Szerződéskötés megtörtént. A hó eltolást az 
önkormányzat vállalta magára ezekre a területekre. Lajosmizse és Felsőlajos között vezető 
kerékpárút felújítása tervbe van véve. Az út gallyaktól való megtisztítása elkezdődött és a 
Csordás boltnál látszódik, hogy jelentősen megtisztították. Ha valahol segítségre van szükség 
azt igyekszünk megoldani. A zöld város projektben benne vannak a buszmegállók és 
környékének rendezése. Ez évtizedes probléma. A parkolók tekintetében, amit nem lehet 
beletenni a zöld város projektbe azt saját erőből kell megoldani. A parkolási probléma két okból 
adódik mindenki az adott üzlet előtt szeret parkolni vagy szabálytalan megállást választja. A 
járdák kerékpárútként való használta tekintetében kérem a közterület-felügyelőket, hogy 
alkalmanként figyeljenek ezekre a területekre és a szabálytalan közlekedőket figyelmeztessék.  
 
Szabó László: Szeretném megkérdezni, hogy a vásártéren, amikor van egy országos állatvásár 
és ott pár ember megfordul és van két mobil wc és annak az állapota néhányszor rendezetlen. 
Nem-e lehetne ezen változtatni? Dabason meg lehet nézni, hogy többen is elférnek, ha szükség 
van rá. Személyesen is tapasztaltam már, hogy jelezték nekem, hogy nem lehet elmenni, mert 
úgy néz ki a wc. Az előbb a zöld hulladék szállításról volt szó. A két zsákot elviszik, de 
elvisznek többet is, amennyiben megvásárolja a szürke zsákot és abban elviszik a zöld 
hulladékot. Több alkalommal is meglehet tenni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Látnunk kell, hogy megesz 
bennünket a szemét, valamit csinálni kell. A hulladékszállítást meg kell reformálni. Szelektálni 
kell, válogatni kell. A humuszt ne vigyük el a lerakókba. Ha veszek zsákot és nem zöld 
hulladékot teszek bele, akkor a szolgáltató nem viszi el. A piaci wc-vel kapcsolatban a jelzést 
köszönöm. Munkatársaimnak jelezni fogom a problémát. Ha valaki megveszi a zsákot és 
kirakja a zöld hulladékot a továbbiakban is csak két zsákot fog kapni.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Kettő darab ingyenes a zöld zsákos rendszernél és 
amennyiben a lakosság szürke zsákot vásárolna annak az ára 350 Ft/db, abból korlátlan 
mennyiséget ki lehet tenni és a közszolgáltatónak az mindet el kell vinnie.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólását, javaslatát. 
Igyekszünk megvalósítani azokat lehetőségeink szerint.  
Amennyiben nincs már több kérdés, észrevétel, bejelentés, köszönöm szépen mindenkinek, 
hogy elfogadta a meghívást, az ülést ezennel berekesztem 18.39 órakor. 
 
 
 

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


