Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/214-7/2018.

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve
2018. április 19.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének10/2018. (...) önkormányzati
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
41/2018. (IV.19.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti
tervének módosítása

42/2018. (IV.19.) ÖH.

A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének
elfogadása

43/2018. (IV.19.) ÖH.

Pályázat előkészítése az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására

44/2018. (IV.19.) ÖH.

Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadása

45/2018. (IV.19.) ÖH.

Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
2017. évi munkájáról

46/2018. (IV.19.) ÖH.

Egészségház légkondicionálásának fejlesztése

47/2018. (IV.19.) ÖH.

Egészségház részére ügyeleti autó beszerzése

48/2018. (IV.19.) ÖH.

Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés

49/2018. (IV.19.) ÖH.

Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó
kialakítására

50/2018. (IV.19.) ÖH.

Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai
beszámolója

51/2018. (IV.19.) ÖH.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálással
kapcsolatos
pályázat
benyújthatóságához szükséges döntések meghozatala

52/2018. (IV.19.) ÖH.

Tájékoztató a Városi sportcsarnok építésének helyzetéről

53/2018. (IV.19.) ÖH.

Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó további döntés

54/2018. (IV.19.) ÖH.

Vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT. Lajosmizse, Dózsa Gy. út
105. szám alatti ingatlanának megvásárlására

Jegyzőkönyv
Készült: A Képviselő-testület 2018. április 19-én, 08.14 órakor Lajosmizse, Városháza
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély
Ella, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők.
Bejelentéssel távol: Fekete Zsolt, Péli Szilveszter képviselő (2 fő)
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

Szilágyi Ödön irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens
Tengölics Judit intézményvezető
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Kasnyikné Földházi Tünde környvéd. referens
Nagy István informatikus
Kovács Gábor főépítész
Koós Kata Petőfi Népe újságíró
Varga Mária a könyvtár munkatársa
Tarnóczy László r. ezredes
Nyári Zsolt c.r. őrnagy mb. őrsparancsnok
Sánta Tibor parancsnokhelyettes
Fűzy András

Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van.
Fekete Zsolt, Péli Szilveszter képviselők igazoltan vannak távol az ülésről. Május 6-án 10.00
órakor lesz a Mátyás szobornál az ünnepség és a Grillázs majális. Május 19-én a Szamócás
Vásári Forgatag kerül megrendezésre. A Zöld Város projekttel kapcsolatos egyeztetés
meghívója a napokban kerül kiküldésre, amely május 3-án 15.00 órakor lesz a Polgármesteri
Hivatal Dísztermében.
A meghívóban 13 napirendi pont szerepel. A napirendi pontok tekintetében változtatásokat
javaslok. A 3. napirendi pont a vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT. Lajosmizse, Dózsa Gy. út
105. szám alatti ingatlanának megvásárlására című előterjesztést zárt ülés keretén belül
javaslom a tárgyalását. A beszámolók az érkező vendégek miatt előkerülnek a megtárgyalásra.
Aki módosítási javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi
napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

1.

Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017. évi módosítása,
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Basky András
polgármester

2.

Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztatás

Basky András
polgármester

3.

A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének
elfogadása

Basky András
polgármester

4.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Basky András
polgármester

5.

EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Basky András
polgármester

6.

Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés

Basky András
polgármester

7.

Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó kialakítására

8.

Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai beszámolója

9.

Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

10.

Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsokság 2017. évi munkájáról

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

11.

Helyi
klímastratégia
kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújthatóságához szükséges döntések
meghozatala

12.

Interpelláció

Zárt ülés
1.

Vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT. Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105. szám alatti
ingatlanának megvásárlására

Basky András
polgármester

1. napirendi pont:
Lajosmizse
Város
településrendezési
eszközeinek
2017.
évi
módosítása,
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város
településrendezési eszközeinek 2017. évi rendelet módosításáról szóló előterjesztését és a
határozat-tervezetét. Az állami főépítész megküldte a véleményét és javasolja a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet elfogadását. A határozat-tervezet 3 pontból áll:
1.) Mezőgazdasági terület rovására a gazdasági területet 3,0 hektárral megnöveli 0339/18 hrszon.
2.) Mezőgazdasági területből 4,1 hektárt gazdasági területbe sorolja a 0296/18 hrsz-ot.
3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 6,8 hektár általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe sorolja a0349/20 hrsz-otés egyúttal hektárban számolva 13,09 biológiai
aktivitás-érték többletet rögzít.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolják az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? A
határozat – tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.
(I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról szól. Amennyiben
nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot fogadta el:
41/2018. (IV.19.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával
jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2018. (I. 22.) határozatával
jóváhagyott településszerkezeti tervet a következők szerint módosítja:
1.) Mezőgazdasági terület rovására a gazdasági területet 3,0 hektárral megnöveli a határozat 1.
melléklete szerint.
2.) Mezőgazdasági területből 4,1 hektárt gazdasági területbe sorol a határozat 2. melléklete
szerint.
3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 6,8 hektár általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe sorol a határozat 3. melléklete szerint és egyúttal hektárban számolva
13,09 biológiai aktivitás-érték többletet rögzít.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.

41/2018.(IV.19.) ÖH 1. melléklete
0339/18 hrsz környezete

41/2018.(IV.19.) ÖH 2. melléklete
0296/18 hrszkörnyezete

41/2018.(IV.19.) 3. melléklete
0349/20 hrsz környezete

Basky András polgármester:Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendeletet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (...) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló
2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§
szerinti eljárásban véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal,
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Honvédelmi
Minisztérium, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala, Lajosmizse Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdésében
véleményezési jogkörükben eljáró véleményezésre jogosultak, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011.
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.p) és 3.1.c) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Mezőgazdasági Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési
szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (12)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Azokban az övezetekben, ahol több lakás létesítése is megengedett, egylakásos
lakóépületönálló épülettömegben nem helyezhető el.”

2. §
(1) A R 11. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
[Gk-1 övezet:]
„i) 5 m-es kötelező fásítás zárt állományú cserjékkel együtt valósítandó meg.”

3. §
(1) A R 13. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Gmg-1 övezet:]

„k) Gmg-1* alövezetben a telekhatár mentén 15 m-es beültetési kötelezettség van
érvényben.”
4. §
(1) A R 14. § (2) bekezdés f) pontja a következő fg) alponttal egészül ki:
[K-szociális otthon jelű övezet:]
„fg) az északi telekhatár menti diófasor megtartandó”
5. §
(1) A R 23. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[„Az övezetben új építmények elhelyezésének és új telek kialakításának feltételei a
következők:”]
„a) beépíthető telek közterületi homlokvonala összegének legkisebb szélessége
aa) épület elhelyezésnél legalább: 50 m, szőlő és gyümölcs művelési ág esetén: 30 m.
ab) építmény elhelyezésénélnem szabályozott.”
6. §
(1) A R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §
(1) A R 15. § (4) bekezdésében a „A külterületi önkormányzati utakkal határos telkek az
útlejegyzés nélkül is rendezettnek tekintendők, de az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül
új épület, épületrész, építmény nem helyezhető el.” szövegrész helyébe a „A külterületi
utakkal határos telkek az útlejegyzés nélkül is rendezettnek tekintendők, de az út
tengelyétől mért 15-15 m-en belül új épület, épületrész, 5,5-5,5 m-en belül építmény nem
helyezhető el.” szöveg lép.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően
hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az
a kérelmező számára kedvezőbb.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018………..
dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (...) önkormányzati rendelethez
1. A R. 7. melléklete (belterületi szabályozási terv) B2 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

2. A R. 7. melléklete (belterületi szabályozási terv) B2 és B3 szelvényei az alábbiak
szerint módosulnak:

3. A R. 7. melléklete (belterületi szabályozási terv) B7 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

4. A R. 7. melléklete (belterületi szabályozási terv) B10 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:
1. tervrészlet

2. tervrészlet

5. A R. 7. melléklete (belterületi szabályozási terv) B12 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

6. A R 7. mellékletének (külterületi szabályozási terv) K4 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

7. A R 7. mellékletének (külterületi szabályozási terv) K10 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

8. A R 7. melléklete (külterületi szabályozási terv) K11 szelvénye az alábbiak szerint
módosul:

9. A R. 7. melléklete B12. belterületi és K11 külterületi szabályozási tervi szelvényén a „Kidegenforgalmi” építési övezeti azonosítója „K-idegenforgalmi1” –re módosul.
10. A R 7. mellékletének jelmagyarázatában „fontosabb út tengelye (belterületen és
külterületen)” szöveg „belterületen gyűjtőút tengelye, külterületen: mezőgazdasági
feltáró út” szövegre módosul.

Basky András polgármester: A 2. napirendi pontot később kerül megtárgyalásra, a 3.
napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. A 4. előterjesztéssel folytatjuk az ülést.
2. napirendi pont:
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a 2018. évi Környezetvédelmi Nap
program-tervezetének előterjesztését, az intézmények 2018. évi Környezetvédelmi Nap
programjait. Az intézmények az alábbi támogatási összegeket kérelmezték:
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 56 670 Ft, a Lajosmizsei Fekete
István Sportiskolai Általános Iskola 40 000 Ft, Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézménye 40 000 Ft, Lajosmizse Város Művelődési
Háza és Könyvtára 40 000 Ft és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 152 400 Ft. A
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel az
elhangzottakkal kapcsolatban? A határozat - tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosításáról szól. Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat – tervezetet az előbb felsorolt
összegekkel a Környezetvédelmi Alap terhére, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot fogadta el:
42/2018. (IV.19.) ÖH.
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap
program-tervezetének elfogadása
Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények
2018. évi Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék
részletezése” táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap 3 766 722 Ft” terhére biztosítja,
melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére bruttó 56 670
Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére bruttó 40 000
Forint, az EGYSZI részére bruttó 40 000 Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére
bruttó 40 000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére bruttó 152
400 Forint összeget nyújt.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola részére megítélt támogatási összeget a Gyermekekért
Plusz Alapítványon keresztül nyújtja és felhatalmazza a polgármestert, hogy
Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.
Határidő: 2018. április 19.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

3. napirendi pont:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester:
A Belügyminisztérium szokott kiírni egy pályázatot minden évben. Az idén is kiírásra került.
A mi esetünkben előkészítettségben indokolt lehet az a.) c). pont, az egészségügyi alapellátást
szolgáló orvosi, házi gyermekorvosi ellátást szolgáló fogorvosi ellátás, épülethelyiség infrastrukturális fejlesztési felújítása. A továbbiakban egészségügyi fejlesztésként emlegetjük ezt.
Közben megérkeztek Tarnóczy úr és Nyári úr, akiket külön köszöntök. Ezt a napirendi pontot
letárgyaljuk és utána a következő napirendi pont lesz Lajosmizse város közrend- és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló.
Az előterjesztés során, amely már fixen látott dolgok, és előkészítettsége olyan szintű, hogy
akár ebben a pillanatban dönthetünk is róla, az az, hogy a földszinten levő vizes blokkoknak a
felújítása, amely indokolt – a többi vizes blokknak is indokolt lenne a felújítása – de ez már
olyan szinten elő van készítve, hogy akár egyből dönthetünk is. A pályázat benyújtásának
határideje május 2-a, addig van idő arra, hogy azokat a problémákat, amelyek még nem kerültek
ilyen szinten előkészítésre, átgondoljuk. Két bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság javaslata az volt, hogy az előterjesztés I. számú határozattal kerüljön
elfogadásra, s ezáltal benyújtásra kerül az a pályázat, amely mindösszesen 6.828.000.- Ft-os
fejlesztést jelent, ebből önerőként 1.876.000.- Ft-ot kell biztosítani és a pályázat, ha nyer, akkor
4.952.000.- Ft-os támogatást tudunk lehívni. Tárgyalta az Önkormányzati Bizottság is, s miután
lesz még ülésünk a jövő héten is várhatóan április 30-án, hiszen a sportcsarnokot tárgyaljuk a
mai napon, de döntést újabbat kell hozni április 30-ig, ezért az Önkormányzati Bizottsági ülésen
azon határozati javaslat született, hogy nézzük meg azt, hogy ha további fejlesztések is
megvalósulnának pályázati keretből, akkor mekkora pályázati keret volna lehívható, és mennyi
önerőt kellene hozzátenni. Az önerő tekintetében azzal kell számolni, hogy 75 %-os a
támogatottság, illetve 25 % önerőt kell hozzátenni. Ha olyan épület van, mint a Lajosmizsei
Egészségház is, hogy sok funkció van benne, s a pályázatban nincs benne, hogy önkormányzati
ingatlan, csak az, hogy egészségügyi feladatokat ellátó, azon belül is meg van határozva, hogy
melyek azok a feladatok, amelyek elláthatók, így bizonyos esetekben arányosítani kell majd a
számokat. Ha olyan feladatokat is akarunk fejleszteni, amelyek nincsenek benne a pályázatban,
annak finanszírozását nekünk kell majd vállalni. A bizottságok kétféle döntést hoztak, - bár
időközben olyan információk is előkerültek, amelyek ezt lehetővé teszik. Az önerő biztosítás
az fontos ez esetben. Én azt javaslom, hogy egy új határozat-tervezetet fogadjunk el, amelyben
megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ha több fejlesztést is beviszünk ebbe a pályázatba,
akkor annak milyen költségvonzata van. Április 30-ig a költségvetésünk tekintetében, miután
még úgy is döntést kell hoznunk, látni fogjuk azt, hogy mik azok a költségek, amelyek az
Önkormányzatot terhelik még a következő időszakban.
Két határozat-tervezet van, az egyik az, hogy az előkészített anyagot a 6.800.000.- Ft-al
támogatjuk, a másik határozat-tervezet pedig az, hogy legyen további vizsgálódás is, és amit
még tudunk, azt tegyük bele ebbe a projektbe. Erről csak annyit döntünk most, hogy készüljön
egy anyag, hogy április 30-án dönthetünk.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspont, milyen
vélemények alakultak ki. Hozzászólás, javaslat?

Belusz László települési képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Bizottságunk azért
választotta ezt a megoldást, mert tulajdonképpen ez egy olyan beruházás, ami megtérül az
Önkormányzatnak üzemeltetés szempontjából. Olyan elemek, felújítások vannak ebben a
pályázatban, amellyel energiát tudunk megtakarítani, ez nagyon fontos. Egy ilyen beruházás
prioritást élvez. Mindenképpen azt javaslom, hogy készüljön el a részletes kidolgozása ennek
a pályázatnak, a költségeket pedig meglátjuk, hogy akkor mennyibe fog ez az
Önkormányzatnak kerülni, mert jelen esetben azt tudjuk, hogy 1.600.000.- Ft lenne az önrész.
Ha a teljes pályázati keretet kihasználnánk, akkor ez mennyi lesz, azt nézzük meg. Ne
utasítsunk úgy vissza egy pályázati lehetőséget, hogy nem ismerjük a számokat. Ezt
mindenképpen ki kell dolgozni. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tegnap délelőtt a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság ülésén kirajzolódott, hogy a Képviselő-testület, illetve a Bizottság
támogatni fogja a sportcsarnok beruházását. A sportcsarnok beruházása utófinanszírozott, 825
millió forintról beszélünk, ami 236 nap alatt kell, hogy megvalósuljon, és ez azt jelenti, hogy
45 napig finanszírozni kell valószínűleg a kifizetések közötti számlákat. Maximum 10 számla
bocsátható ki, számításaim szerint egy 80-160 millió forint szabad pénzeszközzel az
Önkormányzatnak rendelkezésére kell állnia ahhoz, hogy gördülékenyen lehessen
finanszírozni a sportcsarnokot, továbbá a sportcsarnok beruházásához 120 millió forint önrészt
kell fizetni, azt is szintén ebben a költségvetési évben. Ezért nem támogatom, és kérek minden
kedves képviselőt, hogy nagyon gondolja meg a következő fejlesztési beruházási elképzeléseit
a következő egy évben, mert a költségvetésnek erre jelenleg nincs pénze. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Erre az esetekre, amikor az Önkormányzatnak finanszírozni kell
bizonyos eseteket, ott van egy keret, a K&H Banknál egy likvid hitel keret, amely esetlegesen
felhasználható lesz. Számos fejlesztésünk van, amit finanszírozni kell, azt gondolom, hogy
ezeket tudjuk tenni. Úgy gondolom, hogy azzal nem követünk el hibát, hogy ha megvizsgáljuk
azt, hogy van-e lehetőségünk a magasabb összegű pályázatot benyújtani, úgy is a végleges
döntés április 30-án fog megszületni. Ha most megvizsgálunk egy lehetőséget, abból szerintem
baj nem lehet.
Sebők Márta települési képviselő: Nyomatékosan felhívom a Képviselő-testület figyelmét,
hogy a hitelfelvétel plusz költséggel jár, olyan plusz költséggel, ami a csarnok beruházásával
kapcsolatban nem számolható el. Ugyanez a helyzet a faktorálással is. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül
megvizsgálhatjuk.
Belusz László települési képviselő: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Én úgy
gondolom, hogy butaság lenne elutasítani egy lehetőséget. Elvileg arról beszélünk, hogy
vizsgáljuk meg, hogy mennyibe fog kerülni. Így el sem jutunk odáig, hogy megtudjuk, hogy
mi az a pénz, amit bele kellene az Önkormányzatnak fektetni egy energetikai beruházásba. Ezt
így elutasítani, hogy nem ismerjük a számokat, szerintem ez nagy butaság lenne. Ugyanakkor
képviselő asszony sem volt a délutáni ülésen. Ez a beruházás jövőre indulna el, és a
közbeszerzés is. Azt a lehetőséget mindenképpen meg kellene vizsgálni, hogy mennyibe fog
kerülni, ezt nem kellene elutasítani. Köszönöm szépen.

Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Olyan fejlesztések mellett
kötelezte el magát az Önkormányzat, aminek jelentős része átnyúlik a következő költségvetési
évre, és érzésem szerint teljesen felesleges ezzel dolgozni. Itt a Súri iskola problematikája, a
Művelődési Ház felújítása, a konyha felújítása, ez mind-mind súlyos tízmillió forintokba fog
kerülni és 120 millió forint még pluszban a csarnok önrésze. Ezt végig kell gondolni, azt
gondolom, aki egy kicsit látja a folyamatokat, annak ezt be kell látnia, hogy ezzel most nem bír
az Önkormányzat. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Valahogy úgy érzem,
hogy diszkrimináció van az egyes intézmények között, hiszen az Egészségháznak egy olyan
fejlesztéséről van szó, amit már tavaly sem támogatott a Sebők képviselő asszony, nevezetesen
az energetikai beruházáshoz kapcsolódóan az Egészségházban lévő vasajtók cseréjét illetően,
azt mondta, hogy ez a „csilli-villi” fajta támogatás. Én ezt a fajta kritikát visszautasítom, úgy
gondolom, ahogy más intézményeknél engedi a Képviselő-testület, hogy induljanak a
pályázatokon, és beruházások, fejlesztések megvalósulhassanak, mondjuk az oktatásban, vagy
a művelődésnek a terén, úgy gondolom, hogy az egészségügy és a szociális szakterületek is
joggal hozzák azokat a fejlesztési szükségleteket, amelyekre jelen esetben pályázati forrásokat
tudunk nyerni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy elhangzottak olyan
információk a tegnapi sportcsarnok tárgyalási napirend tárgyalásánál, hogy azok a pénzügyi
források, amelyeket ez a beruházás igényel, több évre elhúzódnak. És még egy harmadik témát
mondok, hogy a zárszámadásnál az elmúlt év könyvelése elvégzésének következtében több
mint 30 millió forint olyan új pénzügyi forrással kalkulált a lajosmizsei önkormányzat, amely
nem teszi szükségessé a hitelnek a felvételét. Úgy gondolom, hogy más is ismeri a lajosmizsei
költségvetésnek a forrás és kiadási oldalát. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Először is a „csilli-villi”
beruházás kifejezést visszautasítom, mert nem képezi a szókincsemet. A második, hogy a mai
előterjesztések közül három van, amiben támogatjuk az Egészségházat, illetve ezt az ágazatot,
támogatjuk a tanyagondnoki szolgálatot, a klímaberuházást, és a gépkocsi beszerzést. Ezt is
visszautasítom, hogy hátrányos helyzetben van megkülönböztetve. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy mindenki eldöntötte magában az ismeretek
tükrében, hogy mi az, amit támogatni tud, és mi az, amit nem. Itt van egy módosító határozati
javaslat, ami arról szól, - ez az Önkormányzati Bizottságnak a javaslata, határozat-tervezete-,
hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjét, hogy
készítse elő az Egészségház, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. épületének fejlesztésére
vonatkozó pályázatra való dokumentációját a pályázati kiírásban meghatározott keretterv
erejéig, 2018. április 25-ig. Ez azt jelenti, hogy a döntést az áprilisi testületi ülésünkön még
meg tudjuk hozni. Ha most úgy döntünk, hogy készüljön még egy dokumentum hozzá, meg
tudjuk nézni, hogy mi az, amit még be tudunk vinni ebbe a pályázatba, ezt akkor még el tudjuk
dönteni. Nem vagyunk kényszerhelyzetben, mert lesz még egy ülésünk. Aki ezt a határozattervezetet - amely szerint nézzük meg, hogy milyen költségkihatással van a
költségvetésünkben, és meg tudjuk-e oldani a kezelését a költségvetésünkben az idei évben, az
kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 2
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta:
43/2018. (IV.19.) ÖH.
Pályázat előkészítése az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjét, hogy készítse
elő az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) épületének fejlesztésére
benyújtandó pályázat műszaki alapdokumentumait a pályázati kiírásban meghatározott keret
erejéig 2018. április 25. napjáig.
Határidő: 2018. április 19.
Felelős: Képviselő-testület
Basky András polgármester: Készülhet még egy anyag és a döntést majd április 30-án, amikor
a következő ülésünk lesz, meg fogjuk tudni hozni róla. Köszönöm szépen.
Azt ígértem, hogy mivel a vendégeink megérkeztek, így a 10. számú napirendi pontot
tárgyalnánk 4./ napirendi pontként.
4Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm Tarnóczy urat, és Nyári urat, akik a
napirendi pont tárgyalásához érkeztek. A beszámoló minden évben elkészül a rendőrség
részéről. A beszámolóban láthatjuk, hogy 2017. évben hogyan alakultak a lajosmizsei adatok,
a bűnözés, a bűnüldözésben milyen eredményességgel működött a rendőrség. Én azt kérdezem
egy kis szóbeli kiegészítést az anyaghoz kaphatunk-e még. Ami információ esetlegesen fontos
lenne, először Tarnóczy úrnak adnám meg a szót.
Tarnóczy László: Tisztelt polgármester Úr! Képviselő Urak, Hölgyek! Kedves Megjelentek!
Egy pár szóval szeretném kiegészíteni a beszámolónkat. Először is meg szeretném köszönni
mind a Kecskeméti Rendőrkapitányság, mind a Lajosmizsei Rendőrőrs vezetése és állománya
nevében, hogy 2017-ben is anyagi támogatásban részesítették a Rendőrőrsöt, valamint azt is,
hogy nemzeti ünnepeinken, illetve a rendőrnapon szintén elismerésem részesítették a
rendőreinket. Ez egy nagyon fontos visszajelzés a kollégák részére, hogy megbecsülik őket
önkormányzati szinten is, hiszen ez az itt élő lakosságnak egyfajta visszajelzése is. Egy pár szót
az együttműködésről a lajosmizsei rendőrőrs és egyéb társszervek együttműködéséről. Azt
gondolom, hogy az önkormányzattal hosszú-hosszú évek óta rendkívül kiváló a kapcsolatunk,
polgármester úrral, jegyző úrral, és az Önkormányzat többi dolgozójával, az EGYSZI-vel
példaértékű az együttműködés, ugyan így a városrendészettel, a közterület felügyelővel, aki
nem győzöm hangsúlyozni, hogy rendkívül nagy segítséget nyújt nekünk a mindennapi
szolgálat ellátásokban, és támaszkodunk is az Ő segítségére. Megemlíthetem itt a polgárőrséget,
szintén a munkánknak egyik bástyája, és tudunk is rájuk számítani, és nagyon sokat segítenek.
Ugyanúgy a Tűzoltósággal, az Iskolával és minden egyéb olyan társadalmi szervezettel, aki itt
tevékenykedik Lajosmizse területén. Nagyon lényeges dologhoz értünk el Lajosmizse
Rendőrőrs tekintetében, - már 18. éve járok ide Lajosmizsére – s mindig a létszám helyzet

tekintetében úgy tudtam számot adni, hogy mindig csak csökkentünk. Sikerült elérnünk 2017.
évben azt, hogy a meglévő 21 fős rendőri státuszunkat 6 fővel tudtuk emelni. Ez egy óriási
emelkedés, ez a plusz 6 fő járőri státuszt eredményezett. Ez azt gondolom, hogy óriási
előrelépés a létszámhelyzetünket illetően. Jelenleg 23-an vagyunk, de megvan az a lehetőség,
hogy a rendőrség létszámát sikerüljön felfejleszteni folyamatosan 27 főre. Ez a jövőre nézve
is egy nagyon pozitív dolgot jelent. Hogy miben tud a Lajosmizsei Rendőrőrsnek segíteni a
Kecskeméti Rendőrkapitányság, ez is mindig fel szokott merülni. 2017-ben egy olyan technikai
segítséget sikerült az őrsnek kihoznunk, hogy nálunk gépjármű váltások voltak, selejtezések.
Sikerült egy új Suzuki Vitara személygépkocsit rendszerbe állítanunk, ami megkülönböztető
jelzéssel ellátott, és egy négy kerék meghajtású Mercedes B osztályos gépkocsit, valamint a
többi rendőri egységtől levételre kerültek a Skoda gépkocsik, ebből is kaptunk egyet. A régi be
lett víve, sikerült szerezni egy másik, ez is egy terepjáró képességgel rendelkezik. A
rendőrőrsnek 5 db autója van ebből 3-at meg tudtunk újítani. Azt gondolom, hogy ez egy
rendkívül jó dolog. Azon kívül, amivel még a Kapitányság tudja segíteni az Őrs munkáját, hogy
különböző közbiztonsági akciókat tervezünk a város területére, akkor nagyobb létszámra van
szükség, emberi erőforrást tudunk ide csoportosítani, emellett a Kapitányság Bűnügyi
Portaszolgálata is szokott itt lenni civil autóval, civil ruházatban bűnügyi nyomozók, valamint
több esetben történt és történni is fog olyan, amikor bonyolult megítélésű ügyek keletkeznek az
őrs területén, azokat bevisszük Kecskemétre, hogy a kollégáknak a munkáját tudjuk ezzel is
segíteni. Egy pár szót szeretnék szólni a statisztikáról. 2016-ban 350 bűncselekménnyel zártuk
az évet, ez 2017-re 295-re módosult. Amiben nagy visszaesések tapasztalhatók, illetve
csökkentek ezen jogsértések száma, a testi sértés 24-ről 13-ra, a lopás 169-ről 138-ra. Azt
gondolom, hogy a lakosság szempontjából ez az egyik legfontosabb dolog a lakásbetörések 41ről 39-re, ez stagnál, valamint a gépkocsi feltörések száma 16-ról 4-re csökkent. Ez is egy
rendkívül pozitív dolog. Az 1000 lakosra jutó bűncselekmények száma a 2016-os év 30,8
esetéhez képest 5,6 –re csökkent. Azt gondolom, hogy a Lajosmizse Rendőrőrs kapitánysági
szinten – megítélésünk szerint – nagyon jól végzi a munkáját, a vezető váltás nem okozott
semmilyen problémát az Őrs működése életében. Továbbra is megvan a bizalom maximálisan
az Őrs vezetése irányában és mindent megteszünk azért, hogy Ők megfelelő szinten és
megfelelő létszámmal tudjanak dolgozni. Köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna
kiegészíteni a beszámolót, és várjuk megtisztelő kérdéseiket.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Amiket hallottunk, azok
nagyon fontosak a lajosmizsei lakosok számára. Ezek a statisztikai számok az én érzetem
szerint igazoltak. Úgy érzem én is, hogy kevesebb a bűncselekmény. Nyilván az lenne az
optimális, hogy ha azt „0”-ra le lehetne csökkenteni, de ez így nem fog lenni. Nagyon fontos
az, hogy a közbiztonság helyzete sokat javult, várhatóan még javulni is fog a létszám
emelkedéssel. Az, hogy a Polgárőrség működik Lajosmizsén és jó az együttműködés a
Rendőrőrssel, az egy fontos dolog. Az Önkormányzat alkalmazásában álló közterület
felügyelők is – mint elhangzott – nagy segítségre vannak. Az is fontos, hogy Tarnóczy Úr 18
éve Lajosmizsét szolgálja, s ezt köszönjük is. Kérdezem a Képviselő-testület tagjaitól, hogy
van-e kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. A parancsnok úr
elmondása szerint intézményünk és a rendőrség között példaértékű a kapcsolat, azt meg tudom
erősíteni. Az Egészségházban nagyon sokféle probléma van, sokféle területhez kapcsolódunk.
Értesítjük egymást, hogy az idősek tekintetében meg tudjuk tenni az intézkedéseket. Nagyon
erős a gyermekvédelem szakterületén az együttműködés. Jelzőrendszeri értekezleteken Nyári
úr rendszeresen részt vesz. A kritikus családokban lévő gyermekekről is értesíteni szoktuk
egymást, ahol egészen kritikus és súlyos helyzetek vannak. Volt egy olyan helyzet, amikor a

parancsnok úr engedélyével, kommandósok segítségével sikerült kimenteni gyermekeket
súlyos körülmények közül, ahol szükséges volt az alkalmazásnak a megtétele. Nagyon sokféle
közös feladatunk van, az ezekhez nyújtott segítséget köszönjük szépen.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen.
Orbán Antal települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Én a parancsnok úrtól szeretném
kérdezni, jobb oldali kamion parkoló, ott nem hogy csökkenne, hanem növekszik a földeken
elhelyezett kamionok száma. Ott soha nem látok rendőrautót, hogy bírságolnának. Sokan
mondták, hogy nagyon balesetveszélyes, mert balról és jobbról is fordulnak fel az útra. Ebben
egy ideje nem történt érdemi változás. Vagy a táblát le kellene venni, hogy befordulhat a
kamion, vagy nem. Köszönöm szépen.
Tarnóczy László: Ez nagyon régi probléma. A felüljáróról történő balra és jobbra való lehajtást
az önkormányzattal már számtalan esetben megvizsgáltuk. A tábla nem tart vissza senkit.
Korábban mi olyan javaslatot tettünk erre, hogy fizikai akadályt kellene a lejáróba berakni,
amihez a közútkezelő is valamiféle előtámogatást nyújtott, akkor, amikor én ebben
megpróbáltam lépéseket tenni. Egy úgynevezett halszálkát kellene oda betenni betongyámból,
és azzal lehetne megakadályozni, hogy kamionnal nem lehetne bemenni. Traktorral és egyéb
más mezőgazdasági eszközzel be lehet hajtani. Az, hogy rendőrök mennyit vannak kint,
mennyit nem, jól tükrözi, hogy természetesen bemennek továbbra is ott, de most alul nyitottak
egy bejárót. Abból adódóan, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság elindított egy komplex
közlekedésbiztonsági intézkedés sorozatot, melyben a kanyarodás szabályait megsértők, az
előzés szabályait megsértőkre fordítunk nagy hangsúlyt. Kiemelten az 1. és 2. számjegyű
utakon, az autópályákon, és ennek eredményeként mérhetetlen mennyiségű helyszíni bírságot
szabtunk ki az ott balra, illetve Lajosmizse felől jobbra lekanyarodó kamionosoknak. Ennek lett
az az eredménye, hogy lent a présbe volt egy lejáró, és már ott mennek be a kamionok. Mi ezt
tapasztaljuk, aki ott él, az mindennap látja. Azt sajnos nem fogom tudni ígérni, hogy ott 24
órában rendőrt lehessen állítani. Azt gondolom, hogy ezzel a fizikai akadállyal lehetne ezt
megszüntetni, vagy felül kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy ott a le- és behajtást
esetlegesen engedélyezni. Akkor is be fognak menni, de nem a tábla határánál. Az, hogy bent,
lent azon a részen, amely Lajosmizse Önkormányzat illetékességi területéhez és Kecskemét
illetékességi területéhez is tartozik, ott van éppen a határvonal, hogy ott kinek a területén
fordulnak meg ezek a kamionok, ezt én nem tudom. Én azt gondolom, hogy az ottani
tulajdonosoknak, hogy ha rámennek a földjeikre, rámennek a tulajdonukra, akkor azt nekik
jelezni kellene az illetékes önkormányzat felé, és ott meglehet különböző birtokvédelmi
eljárásokat, intézkedéseket tenni. Az ott már nem a közút része, azzal érdemben úgy gondolom,
hogy a rendőrség nem tud foglalkozni. Ezzel a lehajtással, mivel tényleg nagyon régóta
probléma, én ezt látom csak megfelelőnek, illetve még talán lehetne olyat, hogy a záróvonalra
rárakni különböző technikai akadályokat, ezzel balra befordulni nem tud, de jobbra ugyan úgy
be fog tudni. Ennyit tudok ezzel a témával kapcsolatosan mondani.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Azt kérdezném Tarnóczy úrtól
kellő tisztelettel, hogy a vétlen autósok hogyan tudnak védekezni az olyan gépkocsivezetőkkel
szemben, akiknek ugyan jogosítványuk van, de nem ismerik sem a közlekedési szabályokat,
sem a közlekedési táblákat. Köszönöm szépen.

Tarnóczy László: Erre a választ nem tudom megadni. Lehet, hogy a képzési rendszerünkön
kellene egy kicsit változtatni. Lehet, hogy mi, akik ezzel foglalkozunk, illetve kapcsolatban
állunk a gépjármű oktatókkal, lehet, hogy egyszer valakinek kezdeményezni kellene azt, hogy
5 évenként, vagy 10 évenként egy kressz vizsgára kellene mindenkinek elmenni, mert annyi
pontban változik, hogy az ember nem is gondolná. Nekünk is folyamatosan után kell magunkat
képezni. Akiknek nem kell a Kressz-szel foglalkozni, óriási hiányosságokkal rendelkezünk,
akinek van vezetői engedélyez az átment egy vizsgán. Most a kressz vizsga úgy működik, hogy
monitor előtt ülve egy perc áll rendelkezésre a válaszadásra, nincs javításra lehetőség. Ez már
egyfajta fejlődés. Ha azt látjuk, hogy valaki nem tartja be a közlekedési szabályokat, a
rendelkezésre álló szabályaink között a figyelmeztetéssel, szankcionálással tudunk csak élni.
Felhívjuk a járművezetők figyelmét arra, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Köszönöm.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Ezt a jelenséget elsősorban a Spar Áruház környékén tapasztalom, és konkrétan azt,
hogy a gépkocsivezetők nem ismerik a jobbra kis ívben kanyarodást és a balra nagy ívben való
kanyarodást. Katasztrófa, ami ott történik időnként.
Tarnóczy László: Ezért van az országos közlekedésbiztonsági komplex program
feladatrendszer, mert az egyik baleseti tényező a kanyarodás szabályainak a megszegése. Ez
mellett a sebesség helytelen megválasztása is, illetve az elsőbbségadási szabályok megszegése.
Ez a három, ami esetleges baleseti forrás. Köszönöm.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az a helyzet is elő szokott állni, hogy valaki
ismeri a közlekedési szabályt, hogy záróvonal van, és mégis átmegy. Sajnos vannak olyan
helyzetek is, ahol nem adják meg az elsőbbség szabályait, hanem csak a saját maguk akaratát
érvényesítik szabálytalanul sok esetben. Vannak olyanok, akik szabálykövetőek, de időnként
hibáznak, de vannak olyanok, akik a szabályokat jól ismerik, de nem foglalkoznak vele. Van-e
még kérdés, észrevétel, megjegyzés a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs,
elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönjük szépen ezeket a jó híreket, reméljük, hogy egy
év múlva, amikor újra tárgyaljuk, akkor hasonló helyzetben, vagy még ettől is jobb helyzetben
lesz a rendőrség, illetve azok a számok, amiket itt láttunk, még tovább fognak tudni javulni.
Köszönjük a rendőrség munkáját, és tolmácsolja a kérelmet a Képviselő-testület felé a
rendőrség kérelmét a végzett munkájuk elismeréseként.
Basky András polgármester: Most április 23-án lesz egy ünnepség, amikor a Képviselőtestület tagjai Kovács Richárdot javasolták kitüntetésre. Amennyiben a beszámolót elfogadjuk,
azt kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nem volt- az alábbi határozatot hozták:
44/2018. (IV.19.) ÖH.
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó Lajosmizse
város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.

Basky András polgármester: Sánta Tibor parancsnok úr is megérkezett a 11. napirendi
ponthoz.
5./ Napirendi pont
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A beszámolót minden évben tárgyaljuk, és látjuk azt, hogy a
Lajosmizse Önkéntes Tűzoltóságra milyen nagy szükség van, s hogy milyen sok feladat hárul
rájuk a tűzesetek kapcsán, a mentések, balesetek kapcsán, és egyéb esetekben is. A lajosmizsei
tűzoltó parancsnokság Lajosmizse Felsőlajos, Ladánybene és Táborfalva területén végez
elsődlegesen kiemelt feladatot. A számadatokból látjuk, hogy szinte minden második napon
van olyan esemény, amikor szükség van az Ő munkájukra. A tűzoltóknak akkor van a
közbiztonság tekintetében nagy szerepe, ha nincs tűzeset. A tűzoltóságot minden esetben fenn
kell tartani. Ami örvendetes dolog, hogy a fiataloknak a bevonása megtörténjen. Kiemelt
szerepet tölt be a tűzoltóság életében, hogy általános iskoláskorú és középiskolás korú
gyermeket versenyeztet országos szinten. Ez nagyon fontos az utánpótlás nevelés
szempontjából, mert ha valaki egyszer hozzászokik ehhez az élethez és megszereti, könnyebben
bevonható akár hivatásos tűzoltónak, akár önkéntes tűzoltónak. Itt is láthatjuk azt, hogy
bizonyos technikai fejlődések a tűzoltóságnál végmentek. Ezek a segítségek általában svájci
partnertől érkeztek meg. Érkezett egy személygépkocsi, egy emelő kocsi is. Két nappal ezelőtt
érkezett egy levél a svájci partnertől, aki azt jelezte, hogy az ő tűzoltóságuk új fecskendőt
vásárol, és 2019-ben egy Mercedes típusú, 20 éves, de jó állapotban lévő szerkezetet fognak
tudni átadni. Örömmel vettük ezt. 2010. körül volt az, amikor az új tűzoltógépet tudtuk átvenni
a belügyminisztertől. Ezek az eszközök jól szolgálják a lajosmizsei tűzoltóságot. Itt is vannak
létszámproblémák, nehéz az alacsony bérek miatt a kollégákat megtartani. Azt gondolom, hogy
minden probléma ellenére a tűzoltóság nagyon jól helytáll, és lehet rájuk mindig számítani.
Kérdezem, hogy van-e esetleges kiegészítése a parancsnok úrnak a beszámolóhoz?
Sánta Tibor tűzoltó parancsnok: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Köszönöm szépen
a polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását, amit a tavalyi évben és az előző években
is nyújtottak. Annyi változás történt, hogy 187. riasztás történt 2017. évben, mert amióta itt
vagyok 6. éve, még nem volt ilyen magas riasztási számunk. Megfelelő eszközeink vannak,
kellőképpen el vagyunk látva berendezésekkel, ha kell segítség, akkor szoktunk segítséget kérni
Kecskemétről, Dabasról, de mi is szoktunk nekik segíteni. A gyermekek utánpótlás nevelését
illetően azt mondhatjuk, hogy nagyon szép teljesítményt értek el az országos versenyen, 11
másodperccel voltunk elmaradva az országos első helytől. Nagyon örültünk ennek az
eredménynek. Az idei évben megtörtént ismét a megyei verseny. Sajnos nem sikerült eljutni az
országos szintig, de a középiskolások II. helyezést értek el megyei szinten, az általános
iskolások pedig megyei III. helyezést értek el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Folytatjuk a
jövő évi felkészülést. Nagyon várjuk a kellőképpen karbantartott fecskendőt, amit a svájci
partnereinktől fogunk kapni. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. A tűzoltóság nagyon
fontos tevékenységet végez. A tűzoltáson kívül nagyon sok élethelyzet adódik, közlekedési
balesetek, katasztrófavédelem, valamint a mindennapi élethelyzetekben, amikor a tűzoltóság
tud segítséget nyújtani. Az Egészségház ereszcsatornáiról a tűzoltóság segítségével tudjuk
megtisztítani. Az Egészségház vascsövének eldugulásakor tartálykocsival dugulás elhárítást

végeztek. Útszéleken kidőlő félben lévő fák mentesítésében is segítséget nyújtanak. Köszönjük
szépen ezeket a segítségeket.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Hozzászólás van-e? Nincs. A beszámolót
elfogadásra javaslom azzal, hogy szintén köszönjük a tűzoltóknak is a munkáját, amit bizony
nagyon nehéz körülmények között végeznek, mert ahonnan menekülnek, ők oda igyekeznek
menteni. Köszönjük a tűzoltóságnak ezt az odaadó munkáját a munkatársaknak és az önkéntes
tűzoltóknak is.
Aki a beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
45/2018. (IV.19.) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.
6./ Napirendi pont
EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Két döntés meghozatala látszik az előterjesztésben. Az épületen
belül a klímarendszer kiépítése egyre több helyiségben történik. Három orvosi rendelőbe és a
fizioterápiára kerülne be a légkondi. Tavalyi évben az épület megtekintésre került és már akkor
felvetődött, hogy az idei évben folytatni kell a klímaberendezések számát. Ez 1.371.600.- Ft-os
költséget jelent az önkormányzatnak. Mindenképpen támogatom a klíma építését.
A másik gépjárműcsere. Az ügyeleti gépjárművet kellene lecserélni. A régi Honda gépjármű
16 éves, ami eddig nagyon jó szolgálatot tett. Miután ennek a gépjárműnek üzembiztosnak kell
lenni és állandóan készenlétben kell lenni, mert ha baj van, akkor azonnal menni kell.
Mindenképpen indokolt egy 16 éves gépkocsinak a lecserélése. Két javaslat érkezett
intézményvezető asszonytól, egyik egy Suzuki Vitarára, a másik pedig egy Honda CR-V 2.0
típusú gépkocsira. A Suzuki Vitara gépkocsinak 5.411.950.- Ft az árajánlata, ami a szükséges
felszereléseket is tartalmazza. A Honda gépkocsinak 8.191.950.- Ft az árajánlata. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság ülésén is tárgyalásra került. Mind a két
bizottság támogatja a klímaépítést is, és a két gépkocsi közül a Suzuki Vitara gépkocsi
megvásárlását. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek észrevétele, hozzászólása?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Valóban 15 éves az
ügyeleti gépjármű, ami megszolgálta a magáét. 2002-ben sikerült venni egy pályázatból és
szükséges ennek a cseréje.
A légkondicionálás tovább folytatódik a megnevezett orvosi rendelőkben és a fizioterápián.
Viszont az előterjesztésben 1.371.000.- Ft felhalmozási összeg szerepel, a legkevesebb
1.260.119.- Ft. Köszönöm szépen.

Basky András polgármester: Mindenképpen a kedvezőbb árajánlatot javasoljuk, ami
1.260.119.- Ft. A három árajánlatból a Makai Gépészeti Kft ajánlata 1.260.119.- Ft. Ezt
javaslom beírni a határozat-tervezetbe.
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, s aki az I.
határozat-tervezetet elfogadja, hogy a kedvezőbb árajánlatot tevő 1.260.119.- Ft-tal támogassuk
a légkondicionálás kiépítését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
46/2018. (IV.19.) ÖH.
Egészségház légkondicionálásának
fejlesztése
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház
légkondicionálásának fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített
hűtésszerelési munkálatokra maximum bruttó 1.260.119 forintot biztosít Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.)
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai –
Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.
Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet szerint a Suzuki Vitara
személygépkocsinak a megvásárlását javasoljuk. 5.411.950.- Ft-ot különítenénk el erre a célra.
Aki ezzel egyetért a II. határozat-tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
47/2018. (IV.19.) ÖH.
Egészségház részére ügyeleti autó
beszerzése
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház részére
Suzuki Vitara GL+4WD típusú, új ügyeleti autó beszerzését a Lajosmizsei Közfeladatellátó
Társuláson keresztül.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített beszerzésre
maximum bruttó 5.411.950 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11.
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése
táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.

7./ Napirendi pont
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ahhoz, hogy Lajosmizsén a tanyagondnoki szolgálatot el tudjuk
indítani, - több döntésből álló sorozat, - Társulásnak kell majd a döntést meghozni, hiszen az
óvoda és az egészségház társulás keretében működik. Azt a javaslatot tennénk a Társulás
részére, hogy mivel szeretnénk a Tanyagondnoki Szolgálatot elindítani, hozza meg a Társulás
a szükséges döntéseket. A Tanyagondnoki Szolgálat kiegészítené azokat a szolgáltatásokat,
amelyet már az Egészségház biztosít a lajosmizsei lakosok részére. A Tanyagondnoki Szolgálat
egy új lehetőség. Ha az Önkormányzat elindítja ezt a folyamatot, állami támogatás is lehívható
erre a feladatra, amely jelen körülmények között az intézményvezető asszony jelzése szerint
plusz státuszt nem kér hozzá, s amennyiben a Suzuki Vitara személygépkocsi megvásárlása
megtörténik, a régi Honda gépjármű ennek a feladatnak az ellátására áthelyezhető, hiszen nem
olyan szintű az üzembiztonsági kényszer az ügyeletnél, ezért ez a gépkocsi a Tanyagondnoki
Szolgálatot kiszolgálja. Ha lesz pályázat, vagy forrás, akkor itt is a régi Honda gépkocsit be
lehet cserélni egy olyan gépkocsira, ami jobban el tudja látni a feladatát. Ez a tanyagondnoki
szolgálat úgy működik, hogy ha a külterületi részen egy 400 fős területi egység, amit ki kell
jelölni, s annyi Tanyagondnoki Szolgálat indítható, ahányszor a 400 fő belefér a külterületi
lakosok létszámába. Indulásként már egy Tanyagondnoki Szolgálattal is előrébb tudunk lépni.
Az intézmény azt a területet jelölte ki, ami a legmostohább az ellátás keretében jelen
pillanatban. Ez a mizsei résznek a táborfalvi pusztavacsi határvonalig terjedő területe. A
szükséges döntések, engedélyezések meghozatala után eljuthatunk odáig, hogy talán az év
második felében a Tanyagondnoki Szolgálatra az engedélyt megkapjuk, a normatíva onnantól
kezdve lehívható, és elindulhat ez a Szolgálat. Kérdezem az intézményvezető asszonyt, hogy
van-e kiegészítése?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Igen, köszönöm szépen. Mondanivalómat annyival
szeretném kiegészíteni, hogy idehoztuk ezt a problémát, ennek a szolgáltatásnak, elindításnak
a szükségességét, s ezt az indokolja, hogy Lajosmizse 11.500 fős lakosságának mintegy 30 %a külterületen él, s ismert az is, s Lajosmizsének óriási a külterületi része. A mizsei terület pedig,
ahogy polgármester úr is elmondta, szolgáltatáshiányos terület, s ennek alapján ez a terület
jobban került fókuszba. Reméljük, hogy intézményünk ezen élet területen sok-sok szolgáltatást
és segítséget fog tudni nyújtani. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. A Tanyagondnoki Szolgálat
bevezetésével van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Keresztes Ferenc települési képviselő: Nem tudom, hogy tudható-e, hogy ki lesz a
tanyagondnok, hogy ki lesz ezzel a feladattal megbízva?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő, EGYSZI vezetője: Meg fogjuk hirdetni és
törekszünk arra, hogy lehetőleg lajosmizsei személy legyen, s olyan ember, akit azon a területen
az ott lakók ismernek. Itt egy alapvető kérdés a bizalomnak a kérdése, hogy beengedjék a
tanyába, rábízzák az ő gondjaikat, problémáikat és alkalmas is legyen. Neki majd részt is kell
venni egy továbbképzésen. Most még nem tudom megnevezni, de hozni fogom a nevet.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Köszönöm szépen. Egyébként az intézmény
szükségességét mindegyik háziorvos megemlíti a beszámolójában. Szükség van rá, mert nagy
segítség lenne az orvosoknak és a tanyán élő idős beteg embereknek is. Köszönöm szépen.

Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő, EGYSZI vezetője: Én is köszönöm.
Basky András polgármester: Én is köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés,
hozzászólás, aki a határozat-tervezetet támogatja, amely szerint létre kívánjuk hozni a
Tanyagondnoki Szolgálatot, és kérjük a Társulást, hogy a szükséges döntéseket hozzák meg.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
48/2018. (IV.19.) ÖH.
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés
Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében tanyagondnoki
szolgáltatás bevezetéséhez támogató hozzájárulását fejezi ki.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási-tanács, mint fenntartó részére, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetését támogassa és hozza meg a bevezetéséről szóló döntését.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.

8./ Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó kialakítására
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Jelen pillanatban a mindenki által ismert volt „Pártház” épület
általános iskolai tornateremként szolgál. Így sem tudja az iskola teljes körűen ellátni az
általános iskolai testnevelési órákat a mindennapos testnevelés biztosításával. Ezen túlmentően
a sportcsarnokunk annyira zsúfolt és ettől sokkal nagyobb igény volna Lajosmizsén sportolási
lehetőségre, hogy bizonyos sportolási lehetőségek iskolai időszak után ebben a helyiségben
oldhatóak meg. Így több szervezet is ebben az épületben tudja megoldani a sportolási
lehetőségeiket. Ez iskolai tornaórákra lett kialakítva, zuhanyzó nincs benne. Iskolai testnevelés
óráknál is szükség lenne rá, de nem szokott ez gyakorlat lenni, hogy a gyermekek testnevelés
óra után mennek zuhanyozni. Ez inkább majd a későbbi időszakokban fordul jobban elő.
Viszont azok a sportolók, akik igénybe veszik, azok szeretnének ott egy zuhanyzót kialakítani
saját költségen. A helyét is megnézték. Ott van vízvezeték. Egy egyszerű, de biztonságos
megoldással szeretnék megoldani ezt, hogy ott két zuhanyzó, egy női és egy férfi kialakítható
legyen, hogy az edzések után, akinek szüksége van rá, az le tudjon zuhanyozni. Sándor György
és Szuhányi Gyula fordultak ezzel a kéréssel hozzánk. Ezt az anyagot tárgyalta az
Önkormányzati Bizottság, javasolja, hogy támogassuk azt, hogy itt kialakítható legyen az a
zuhanyzó, amely a képen is látható, ott az előtérben legyen leválasztva két zuhanyzónak hely.
Ott régen egy kézmosó volt, ami biztosítja azt, hogy ott van már víz, csak rá kell kötni a
rendszerre. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bárkinek kérdése, hozzászólása? Nincs.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a zuhanyzó saját költségen való megépítését, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
49/2018. (IV.19.) ÖH.
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház
épületében zuhanyzó kialakítására
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad az
önkormányzati tulajdonban lévő Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám alatti (volt pártház)
épületében utólag a folyosói beépített szekrények helyén kialakítandó egy db férfi és egy db női
zuhanyzó megvalósítására azzal, hogy a beruházás műszaki kivitelezése a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően kell, hogy megtörténjen, melyet a felelős műszaki vezető
folyamatosan ellenőriz. A felelős műszaki vezető biztosítása a kérelmező feladata és költsége.
A felelős műszaki vezetővel az Önkormányzat részéről Szilágyi Ödön irodavezető tartja a
kapcsolatot.
2.) A zuhanyzók kialakításának költségét Szuhányi Gyula bérlő saját költségéből fedezi, mely
költséget a bérleti díjból nem vonhat le. A bérleti szerződés lejártát követően a zuhanyzók
kialakítási költségét semminemű módon nem igényelheti vissza.
Határidő: 2018. április 19.
Felelős: Képviselő-testület
9./ Napirendi pont
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai beszámolója
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ez is visszatérő beszámoló. A szerződésünk értelmében
beszámolót kell készíteni. A beszámoló elkészítéséhez már néhány évvel ezelőtt elkészítettünk
egy formanyomtatványt, hogy körülbelül mi az, amit szeretnénk információként megkapni.
Valamennyi orvos elkészítette a beszámolóját, s jelezték észrevételeiket is, vagy azt, amit jónak
tartanak, vagy pedig szeretnének további változásokat. Azt gondolom, hogy ezek a jelzések is
fontosak számunkra, hiszen a fejlesztéseink tekintetében fontos, hogy egy jelzés legyen az
orvosoktól. Itt több háziorvos tér ki arra, hogy a szűrővizsgálatok mennyire fontosak. Ebben
nem csak az intézmény maga, aki sokat tud tenni, hanem ha a háziorvosok is kezdeményezik
az őhozzájuk tartozó személyeknek a szűrését, meg egyfajta lakossági tudatosság is, hogy nem
elsősorban akkor mennek, amikor baj van, hanem a megelőző szűrés milyen fontos lehet
mindenki számára. Felvetődött az is, hogy esetlegesen a várólista kicsit hosszúnak tűnik
időnként, ez egy országos probléma, de intézményvezető asszony bizottsági ülésen elmondta,
hogy most is elmondja, hogy az országos szintet nézve jobb a helyzet Lajosmizsén, mint
máshol. Az, hogy milyen szolgáltatásokat lehet elérni Lajosmizsén, az a legfontosabb ebben a
dologban. Múltkor volt egy változás, amely szerint a vérvételi helynél lehet időpontot kérni. Az
első napokban egy kicsi fennakadás mutatkozott, de olyan nem volt, hogy beteget nem láttak
el. Aki odament, mindenkit ellátott a két kolléganő. Az utóbbi időben egyre többen
regisztrálnak interneten keresztül, s úgy is lehet kérni időpontot, hogy a háziorvos kér időpontot,
vagy bemegy a vérvételi helyre, és ott kap időpontot. Nagyon fontos azoknak az időpontkérés,
akik munkába mennek, hogy kiválaszthassa az időpontot, ha nem sürgős a vérvétel. Ez egy jó
dolog, mert ellátatlanul senki nem marad, viszont aki időpontra megy, annak nem kell
órahosszat várni a vérvételre. Ez nagymértékben segíti a vérvételnek a problémakörét.
Bizonyos idő elteltével maximálisan hozzászokik mindenki. Azt gondolom, már most is egy jól

működő rendszer alakult ki, könnyen kezelhető a honlapon és azt gondolom, hogy jó döntés
volt, hogy ez bevezetésre került.
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője: Valóban a labor előjegyzés egy nagyon hasznos
bevezetés volt. Polgármester úr tett erre egy javaslatot, ezt köszönjük szépen. A kezdeti
szokatlanságon túl vagyunk. Az átállás vonatkozásában volt egy szakmai és egy informatikai
előkészítés. A betegek részéről is volt idegenkedés, de gyorsan rájöttek, hogy jobb, ha nem kell
várni órahosszat a vérvételre. Labor tekintetében a sürgős eseteket azonnal, és soron kívül
ellátják a kollégák. Akinek nincs időpontja, azt is sorra veszik az időpontosok után, nincs
elküldve senki. Úgy gondolom, hogy ez a dolog nyugvó pontra került, és így tudtunk a
szolgáltatás minőségén javítani.
Várólista tekintetében azt szeretném elmondani, hogy a háziorvosok beszámolóját elolvasva,
végeztünk egy összehasonlítást országos, kecskeméti és helyi szinten. A helyi szintű
szakellátásokkal még mindig van egy kis idő előnyünk, egy másfél hónapnál nem több nálunk.
Máshol van, ahol ez több.
Az orvosok beszámolójával kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy valóban nagyon
sokat dolgoznak. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e a beszámolóval
kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönve a házi
orvosoknak, házi gyermekorvosoknak, fogorvosoknak az áldozatos munkájukat, a beszámolót
elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

50/2018. (IV.19.) ÖH.
Az alapellátásban dolgozó orvosok
2017. évi szakmai beszámolója
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok
2017. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.

10./ Napirendi pont
Helyi
klímastratégia
kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújthatóságához szükséges döntések
meghozatala
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Itt különös figyelme kell fordítani a klímaváltozásra. Ezzel
kapcsolatosan mindenkinek feladata van, így az Önkormányzatnak is, hogy a klímaváltozás
minél kevesebb problémát okozzon az emberiségnek és nekünk is. Van egy KEOP-os pályázat,

ami a helyi klímastratégia elkészítését támogatja, melynek segítségével ezt el lehet készíteni.
Olyan programok szervezhetők, melyek a környezettudatosabb életmódot fogja majd segíteni.
A 10 000 fő feletti települések klímastratégiáját kötelező elkészíteni, ezért felvettük a
kapcsolatot olyan szervezettel, amely a pályázat elkészítésében tud segítséget nyújtani, ez a
Klímabarát Települések Szövetsége. Ő segít a pályázat elkészítésében és a programok
szervezésében is. Ez a pályázat 100 %-osan támogatott, viszont az előkészítésnek van egy 1
millió forintos költsége, amelyet azonban csak akkor kell kifizetni, ha a pályázat nyert. Ezért
javaslom, hogy ezt a pályázat előkészítését kezdjük meg, nyújtsuk be határidőre, és amennyiben
szükséges, a forrást most elkülönítjük átmenetileg, mert ha a pályázat nyert, akkor ez az 1 millió
forint a pályázatban elszámolható lesz. A költségvetésünkben időlegesen kell ezt hozzátenni a
pályázathoz. Van-e kérdés, észrevétel a pályázat benyújtásával kapcsolatban, esetleg
kiegészítés hozzá? Nincs.
Aki támogatja a pályázat benyújtását, és elfogadja a határozat-tervezetet, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
51/2018. (IV.19.) ÖH.
Helyi
klímastratégia
kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújthatóságához szükséges döntések
meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
KEHOP-1.2.1. azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati kiírásra bruttó
20 000 000.- Ft támogatási összegre.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekttervezés,
előkészítés 1 000 000 Ft költség összegét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.
09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi
kiadásai céltartalék részletezése” táblázat 8. sora „Pályázati fejlesztési, felújítási keret
73 795 242 Ft” terhére biztosítja.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a
projekt megvalósítása érdekében a Klímabarát Települések Szövetségével és az
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal (a táblázatok megfelelő kitöltése
mellett) Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket
konzorciumvezetőként megtegye, a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi
együttműködési megállapodást megkösse és a projekt-előkészítéshez kapcsolódó
szolgáltatás beszerzését lebonyolítsa, valamint a pályázat nyertessége esetén a
Támogatási Szerződést megkösse, a megvalósítási időszak beszerzéseit lebonyolítsa,
további 2 együttműködő civil szervezet bevonásáról gondoskodjon, valamint a
Támogatási Szerződés és a konzorciumi szerződés esetleges változásait kezelje.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. április 19.

Jelentős mérföldkő a közbeszerzés eredményének a kihirdetése, az megtörtént,10 napon belül
hatályba lép, ami a jövő hét eleje. Döntésünk értelmében ebben a hónapban, április 30-án
délelőtt kell egy testületi ülést tartanunk, hogy a szükséges döntések megszülethessenek,
elsősorban azért, hogy a TAO felemelése a Kosárlabdázók Országos Szövetsége részéről
megtörténhessen. Amennyiben ez megtörténik, egy új szerződés köttetik a négy fél között, a
Széchenyi Akadémia, a Mizse Sport Kft, az Iskolai Sport Egyesület, és Lajosmizse Város
Önkormányzata. A sportcsarnok helyileg kijelölésre került, az újonnan Sport utcának nevezett
és a Ceglédi út sarkán van kijelölve, oda van tervezve. Döntés helyzetbe kerültünk, de még több
döntés is kell, hogy ez megvalósulhasson. A következő döntés április 30-án kell, hogy
megszülessen. A rákövetkező pedig akkor, amikor a szerződés módosítása is megtörténik. A
határozat-tervezet 1. pontja azt mondja ki, hogy a tájékoztató elfogadásra kerül. A 2. határozattervezet 3 pontból áll, a.b.c.d.e. Azt a határozat-tervezetet nézzük, aminek a határideje 2018.
április 19.-e, ami most lett kiosztva.
Határozat-tervezet 1./ pontja. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Városi Sportcsarnok megépítését az alábbi feltételekkel:
a./ részletesen ismertette. Ezt úgy gondolom, lehet teljesíteni.
b./ részletesen ismertetve.
c./ részletesen ismertetve. Ez a szerződésünkben is benne van, továbbra is él, de kérünk egy
ilyen nyilatkozatot hozzá.
d./ 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben tételesen kimutatható
önkormányzati önerő biztosítása. Ez döntés lesz a testület részéről, hogy ezt az önerőt
biztosítani tudjuk a csarnokhoz.
e./ Füzy András külső szakértő által készített kimutatás az új sportcsarnok fenntartási és
karbantartási költségeinek várható alakulásáról.
f./ részletesen ismertetve. Ezek módosítások azokban a pontokban, amik az új csarnok
építéséhez szükségesek.
Határozat-tervezet 2./ pontja. A határozat 1./ a-b-c-e pontjaiban foglalt dokumentumok
megküldésének határideje 2018. április 23. 16.00 óra. Ahhoz, hogy előterjesztést tudjunk
készíteni, nekünk ezeknek a dokumentumoknak rendelkezésre kell állni.
Határozat-tervezet 3./ pontja. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Basky András polgármestert a szükséges TAO támogatás összegyűjtésének
koordinálásával. Itt a Széchenyi Akadémia is vállalta a TAO keret összegyűjtését, bizonyos
TAO keret össze is gyűlt. További TAO keret érkezik hamarosan a Kosárlabdázók Országos
Szövetsége révén. Az önerőt össze kellene gyűjteni, mert amíg ez nem áll rendelkezésre, a
beruházást nem tudjuk elkezdeni. Ez a döntés születik meg a mai napon, áprilisban még egy
ülésen tárgyaljuk, elsősorban a költségvetésének az összeállítását, az önerőnek a biztosítását,
illetve a szerződés-tervezet, amikor elkészült, annak az egyeztetése megtörténik, s azt szintén
tárgyalni fogjuk egy hónapon belül.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Egyetlen dolgot szeretnék
kérdezni Füzy úrtól pontosítás miatt. Amikor a TAO pénz összegyűjtésre került a 70 %, az
Önkormányzat adja a szükséges önerő hátralévő részét még. Mikor kell utalni az önerőt, és
milyen ütemezésben?
Füzy András Mizse-Sport Kft: Az önerő utalását kettő részletben lehet, egyik részét, amikor
a kivitelezővel megkötjük a szerződést, a másik részét pedig akkor, amikor a területet átadtuk
a kivitelező részére, tehát, amikor összegyűlt a TAO támogatás, és el tudjuk indítani a beruházás
kivitelezési részét.
Sebők Márta települési képviselő: Köszönöm szépen.
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: A kivitelezési szerződés megkötésének az ideje
mikor várható?

Füzy András Mizse-Sport Kft: A szerződést a közbeszerzési eljárásról szóló rendelkezések
alapján gyakorlatilag a jogerőre emelkedéstől számított 60 napon belül kell megkötnünk, a
beruházást akkor indítjuk el, amikor a kasszába befizetésre kerül a TAO támogatási összeg,
amiből tervezni tudjuk a finanszírozását.
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: A megvalósítás mikorra tehető, melyik évre?
Füzy András Mizse-Sport Kft: Az én terveim szerint gyakorlatilag 2019-et terveztünk, hogy
ekkor elindítjuk a beruházást. Most két fontos fordulópont van ebben az évben, az egyik a május
31-e, a mérlegzárás, mert akkor még szokott lenni TAO befizetés. A legnagyobb tömegű
pénzösszeg december 20-án a feltöltéskor szokott létrejönni. A nagy cégeknek év közben is van
lehetősége támogatást fizetni. Egy nagy céggel most is van egy megállapodásunk, abból lesz
egy 100 milliós felajánlás a sportcsarnokra.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Ha összejött a pénz, akkor tud a kivitelezés
elkezdődni. Fontos még az, hogy az építési engedély bizonyos ideig érvényes, utána lejár. Azt
nagyon figyelnünk kell, hogy a beruházás akkor el tudjon kezdődni, mielőtt az építési engedély
lejárna.
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: A kivitelezés mikor kezdődhet el?
Füzy András Mizse-Sport Kft: A kivitelezés akkor kezdődhet el, amikor minden pénzeszköz
rendelkezésre áll. Ha nem áll rendelkezésre, akkor nem tudjuk megkezdeni. 2018-19. évben a
TAO feltöltések felhasználhatók. Ha ebben az ütemben tudunk haladni, most a 2017-es
feltöltéseket tudunk december 21-én kaptuk meg a 2016-os feltöltési évet. Ha a 2017-es évet
nézzük, 200 millió forintot tudtunk feltölteni. Ha ezzel az ütemezéssel nézzük a megtérülést,
akkor azt mondom, hogy a 2019-es feltöltési év után legkésőbb 2020-ban fogjuk tudni
elkezdeni.
Basky András polgármester: Ebben kérem mindenki segítségét, mint koordinálásra
felhatalmazott személy, mindenkinek a segítségét, hogy itt az összeköttetéseinket, akikkel
tudunk tárgyalni, azt meg kell tenni, hogy minél több nagy vállalkozás mondhatja el az
országban, hogy ők lajosmizsei sportcsarnok építéséhez hozzájárultak. Márványtáblán ott lesz
a nevük, akik a támogatásokat adták. Azt gondolom, hogy egy ilyen célhoz meg lehet találni
azokat a nagy cégeket, akik támogatást tudnak adni a TAO keret terhére. Ez a mi dolgunk is,
nem csak a Füzy Andrásék dolga.
Sápi Zsomborné települési képviselő: Azt szeretném kérni a tisztánlátás érdekében, hogy
három vagy két lépésben történik a beruházásnak az engedélyezése, az Országos Kosárlabda
Szövetség, majd a két Minisztérium. A TAO feltöltések ígéretek lehetnek, tényleges átutalás a
gyakorlatban akkor történhet, ha megvan minden jogerős határozat. Tehát ezzel a TAO feltöltés
tényleges átutalással meg kell várnunk a két Minisztériumnak az engedélyezését is ugye?
Füzy András Mizse-Sport Kft: Jelen pillanatban, amíg folyik az engedélyeztetési eljárás, az
első fokú határozatunk életben van, most a feltöltési összegünk nyitott összeg, 260 millió forint,
ez fog még kb. 100 millió forinttal csökkenni, kb. 160 millió forint fog fennmaradni, ami még
letölthető lesz még, és meg kell várni a következő határozatot. A tapasztalat szerint a
felajánlások 90 %-a november-december környékén szokott létrejönni. Bízom benne, hogy a
160 millió forintot fel tudjuk tölteni hamarabb.

Basky András polgármester: Az első határozatot fel tudjuk tölteni addig is.
Füzy András Mizse-Sport Kft: Ha addig feltöltjük, akkor ez nagy előrelépés, mert december
20-i felöltési időszakban sokkal könnyebb forrásokat találni.
Sápi Zsomborné települési képviselő: Itt nagyon szükséges lenne a pontos idő betartása, mert
ha kifutunk abból az időből, mert amíg a két Minisztérium is ráadja az igent, akkor
kicsúszhatunk a 2019-es feltöltésből. Ha abból kicsúszunk, akkor ahogy a polgármester úr
mondja, lejár az építési tervnek az engedélyeztetése is, azt újra kell engedélyeztetni, jönnek a
súlyos pénzeszközök hozzá. Az idő betartásra, vagy az elkészítésre, hogy ne legyen hiánypótlás,
nagyon fontos, mert akkor nem tudjuk 2019. tavaszán elkezdeni a sportcsarnok beruházását,
csak ha minden simán megy és időben, akkor lehet hamarabb elkezdeni előzetes számítások
szerint.
Basky András polgármester: Igyekezni kell mindent jól megcsinálni, és időben
engedélyeztetni.
Füzy András Mizse-Sport Kft: Az engedélyes terv nem fog lejárni.
dr. Balogh László jegyző: 2019. április 29-én lejár az engedélyezési terv. Az a baj, hogy az
építési jogszabályokban energetikai szempontból szigorítások következnek.
Sápi Zsomborné települési képviselő: S újra kell terveztetni bizonyos dolgokat.
Basky András polgármester: Azon kell lenni mindnyájunknak, hogy amit kitűztünk célként,
azt ne tologassuk, halogassuk, legyen meg a TAO keret és onnantól kezdve nincs gond. Van-e
még kérdés, észrevétel?
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő: Köszönöm a szót, úgy gondolom, hogy a
sportcsarnok létesítése szükséges, az nem kérdés. Szükséges, hogy Lajosmizsén új sportcsarnok
épüljön, és örömtelinek tekinthetjük azt az eddigi munkát, amelynek eredményeképpen komoly
mérföldkövek előtt áll Lajosmizse. Az új sportcsarnok építéséhez van terv, van engedélyes terv,
lebonyolódott az előzetes közbeszerzési eljárás. Ennek az elnyerője a Lajosmizsei Gomép Kft.
Az, hogy tényleg 2020-ban meg tudjon kezdődni ennek az alapvető jelentőségű beruházásnak
a létesítése, ahhoz mindnyájunknak nagyon sokat kell dolgozni, és ehhez kívánok mindenkinek
jó munkát és köszönjük Füzy úrnak az eddigi munkáját.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. A cél az, hogy 2019-ben elkezdődjön, 2020a az a legkésőbbi dátum.
Füzy András Mizse-Sport Kft: Én azzal a feltöltési ütemezéssel számoltam, amit mi
biztosítottunk. Ha összefogunk, akkor biztos, hogy hamarabb lehetséges. Én azzal számoltam,
hogy mi milyen ütemben tudtunk behozni támogatási összegeket a saját
kapcsolatrendszerünkön belül. A cél az lenne, hogy minél hamarabb, 2019-ben elkezdődhessen
ez a munkálat.
Basky András polgármester: Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs.
Akkor szavaztatnám a határozat-tervezetet.

Aki az I. határozat-tervezetet, mely szerint a tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület – mivel Borbély Ella képviselő társunk elment
időközben – 8 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
52/2018. (IV.19.) ÖH.
Tájékoztató a Városi sportcsarnok
építésének helyzetéről
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által benyújtott
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2018. április 19.
Felelős: Képviselő-testület
Basky András polgármester: Aki a II. határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- 1
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

53/2018. (IV.19.) ÖH.
Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó
további döntés
Határozat

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Városi
Sportcsarnok megépítését az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a.) A végleges döntés meghozatalához a kiviteli tervek és a tervezői költségvetés teljes körű
ismerete szükséges, melyek megküldését kéri az önkormányzat a Mizse-Sport
Szolgáltató Kft.-től.
b.) A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület és a Mizse-Sport Szolgáltató Kft.
együttesen elszámol a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesületen keresztül
részére átadott 38.300.000.- forint összeggel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény szerint, azaz sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített,
kifizetést igazoló bizonylatok másolataival, melyek eredeti példánya tartalmazza a
támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával, a megkötött
szerződésekkel együtt.
c.) Nyilatkozat arról, hogy a 2016. május 19-én 67/2016. (V.19.) határozatban kapott
felhatalmazás alapján megkötött négyoldalú szerződés 2.e.) pontjában a Széchenyi
Kosárlabda Akadémia Sportegyesület által vállalt 59.210.000.- forint önerőt a
továbbiakban is a Lajosmizsei Városi Sportcsarnok építéséhez rendelkezésre bocsájtja
a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület önerőként.

d.) A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, tételesen, teljes körűen
kimutatható az önkormányzati önerő biztosítása.
e.) Füzy András külső szakértő által készített kimutatás az új sportcsarnok fenntartási és
karbantartási költségeinek várható alakulásáról.
f.) A Mizse-Sport Szolgáltató Kft. 2018. május 15-ig elkészíti és Lajosmizse Város
Önkormányzata részére megküldi a „végleges együttműködési szerződés” tervezetét.
2./ A határozat 1./ a-b-c-e pontjaiban foglalt dokumentumok megküldésének határideje 2018.
április 23. 16.00 óra.
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Basky András
polgármestert a szükséges TAO támogatás összegyűjtésének koordinálásával.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.
Basky András polgármester: Én azt mondom, hogy egy fontos mérföldkőhöz értünk oda, de
ahhoz, hogy innen tovább tudjunk lépni, mindenkinek intenzíven részt kell venni, és a TAO
feltöltésnél mindenki a saját vonalán tegyen kísérletet arra, hogy ezek a TAO keretek feltöltésre
kerülhessenek és megindulhasson a beruházás, mert egy új sportcsarnok hatalmas előrelépést
jelent Lajosmizse sportjának életében és egy rendkívüli beruházás. Köszönöm szépen Füzy
Andrásnak is, hogy megjelent az ülésünkön.
A zárt ülés előtt interpellációk következnek.
12./ Interpelláció

Basky András polgármester: Kérdezem a testület tagjait, hogy kinek van interpellációja?
Sápi Zsomborné települési képviselő: Köszönöm a szót. Én azt szeretném javasolni a
polgármester úrnak, testületnek, - SZMSZ-ünk nem tartalmazza, de nem is tiltja, -, hogy mivel
rendkívüli ülést kell tartanunk a jövő héten, és mivel olyan nagy erejű pénzeszközökről van szó,
és nem látjuk pontosan a számokat, hogy mindenféleképpen tartsunk előtte egy bizottsági ülést,
mert nincs értelme kétszer leülni tárgyalni. Ha lehetséges, legyen összevonva az
Önkormányzati Bizottság ülése, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülése, a Mezőgazdasági
Bizottság ülése, mert nem tudjuk pontosan a számokat. Erre lehetne-e kérni olyan kimutatást, nem a sportcsarnokkal kapcsolatban, mert úgy néz ki, hogy kötelezettséget vállalunk, - de
minden mással kapcsolatban, - hogy tudjuk azt, mit támogathassunk, és mit nem. Tegnap
kirajzolódott, hogy a párszáz milliós tételnek a számla kiegyenlítése csak pár részletben lehet,
8-10 részletet engedélyeznek, tehát nem lehet apródonként, s nem biztos, hogy az
önkormányzatnál mindig rendelkezésre áll nagy összegű pénz, s előfordulhat, hogy hitelt kell
felvenni. Jó lenne az ülésre egy olyan előzetes számítás, hogy egy párszáz millió forintos
tételnek a 30 napra való hitelezése milyen forintösszegű, milyen összegű terhet jelent az
önkormányzatnak egy 30 vagy 40 napra való hitelfelvétel, mert folyamatában ez többször elő
fog fordulni. Ezeknek a teherköltségeivel számolni kell ahhoz, hogy minden másról tudjunk
dönteni. Az, hogy említette a polgármester úr, hogy várható még egyéb költség is, a
villanyfelújításnál a Sury iskolával kapcsolatban. Jobban tudnánk dönteni, hogy mit tudunk
vállalni, és mit nem, ha teljesen látjuk a számokat.
Basky András polgármester: A költségvetés jelen pillanatban is ott van mindenki előtt, látja
a számokat. Azokat a számokat, hogy egy-egy beruházásnál hogyan alakulnak dolgok, mindig

hozzuk a Képviselő-testület elé. Áttekintés mindig van a beruházásainkról, hogy melyik mikor
indul, mikor valósul meg, körülbelül milyen pénzügyi fedezet szükséges még hozzá. Én is azt
gondolom, hogy bizottsági ülést is kell tartani természetesen és utána testületi ülést. Ez úgy tud
megtörténni, hogy pénteken reggel bizottsági ülést, és utána testületi ülést tartani, az időpont
megjelölése a testületi ülést illetően attól függ, hogy mennyi időt vesz igénybe előtte a
bizottsági ülésen az egyeztetés.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Akár a külterületi, akár a
belterületi műutakat nézzük, súlyos romlás történt a tél folyamán, és úgy gondolom, hogy
nagyon sürgősen be kellene avatkozni. Be kellene építeni az útjavítást. Nagyon kritikus szintet
ért el a romlásban a Kónya dűlő. Ott legalább két asztallapnyi területen feltöredezett a túlzott
igénybevétel miatt az aszfaltréteg. A belterületi utcákban is komoly kátyúk keletkeztek. Van az
önkormányzatnak kátyúzó gépe, jó lenne, ha ez működtetésbe kerülne. Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Ezeket a problémákat ismerjük. A kátyúzásra közbeszerzésre
holnap kell beadni ajánlatokat, utána tudjuk kezdeni a kátyúzást. Addig is, amik nagyon
veszélyes kátyúk, a parkosaink szokták kezelni. A Kónya dűlőnek és a Csikó dűlő melletti útnak
a kátyúzása az csak a kátyúzó szakemberek munkája eredményeképpen lehetséges. Holnap már
itt lesznek az ajánlatok, és látjuk, hogy ki az, aki a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
Orbán Antal települési képviselő: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Én szintén a
kátyúzással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A Félegyházi pékség, ami Oláh Lászlóékkal
szemben van, ott óriási gödrök vannak. Nagyon sok autó oda leáll. Ezt kész betonnal meg
lehetne javítani, azt nem kellene aszfaltozni. Ez lehet, hogy nem is önkormányzati tulajdon,
hanem közútkezelői? Ez igaz?
Basky András polgármester: A közútkezelővel egyeztettünk, hogy mikor tudnak a főút
mentén a kátyúzással foglalkozni. Be van nekik ütemezve, folyamatosan haladnak. Megnézzük,
nem az a célunk, hogy a közútkezelővel ellenségeskedjünk, hanem ha tudunk benne lépni, akkor
saját hatáskörünkben próbálunk lépni.
Orbán Antal települési képviselő: Még egy kérdés, hogy sokan kérdezték tőlem, hogy ez a
12.000.- Ft-os fűtés támogatás, amit a kormányunk által jóváírtak a közüzemi számlákon, hogy
ez a fával tüzelőkre hogy vonatkozik, van-e valami, amit az önkormányzat kapott, mert mindig
azt mondják, hogy az önkormányzatnál kell jelentkezni.
Basky András polgármester: Igen, ez a 12.000.- Ft a gázzal fűtők esetében jóváírásra került,
aki fával fűt, arra a kiegészítő támogatást az 500 fő alatti települések kapták meg. Mi olyan
támogatást nem kaptunk, amely kiosztható lenne, vagy ideérkezett volna. A végső megoldás mi
lesz, azt nem tudom, mert a kormány mondta, hogy ezeket a helyzeteket is próbálja kezelni.
Egyenlőre, hogy dolgoznak-e rajta, azt nem tudom. Én nem tudok olyan döntést, hogy azt
mondanám az állampolgároknak, hogy az önkormányzathoz lehet fordulni ezzel a problémával.
Orbán Antal települési képviselő: Mert ha ebben nem lesz pozitív döntés, akkor ez nagyon
problémás lesz.
Basky András polgármester: Ez nem az én döntésem, illetve nem is testületi döntés, hanem
kormánydöntés kell hozzá. Tehát nem kaptunk olyan támogatást, amit ilyen esetben
pótlólagosan ki lehet osztani.

Belusz László települési képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. A kátyúzás is nagyon
fontos, ezt is el kell készíteni, de nagyon sok olyan hely van, ami frissen van aszfaltozva, és a
kanyarokban fel van töredezve, a padkák 20 cm mélyen vannak. Oda ki kell menni, zúzott kővel
fel kell tölteni a közmunkások és parkosok segítségével. Ezzel feltétlenül kell foglalkozni.
Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.
Kaptunk egy meghívót, illetve tiszteletjegyet az iskolától. Író-olvasó találkozó lesz, április 27én 16.30 órakor kezdődik, alsó tagozatos gyermekeknek a tavaszi gálaműsorára szól.
Az jó hír, hogy a Ladánybenei útnak a felújítása elkezdődött, az egy kicsit rossz hír, hogy három
hónapig nehéz lesz azon a vidéken közlekedőknek. Reméljük, hogy mindenki türelemmel lesz,
mert várja az új jó utat.
Interpelláció tekintetében van-e még valakinek hozzászólása? Nincs. Kérdezem képviselő
társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációra adott választ?
Sápi Zsomborné települési képviselő: Igen, elfogadom a választ.
Keresztes Ferenc települési képviselő: Igen, elfogadom a választ.
Orbán Antal települési képviselő: Igen, elfogadom a választ.
Basky András polgármester: Köszönöm. Ezennel nyílt ülésünk végéhez érkeztünk 11.04
órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.
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