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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Képviselő-testület 2017. április 27-én, 14.25 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, 
Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán 
Antal, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
Bejelentéssel távol: Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter, képviselő (2 fő). 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Nagy István informatikus 
      Plichta Ildikó intézményvezető 
      dr. Lassú Tibor VG Kft. ügyvezetője 
      Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő 
      Varga Mária Könyvtár munkatársa 
      Rudics Ákos Izsák-Kom Kft. ügyvezetője 
      Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere 

Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
referens 
 

Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
      Márton Györgyné adminisztrátor 

 
 
Basky András polgármester: A testületi ülés megnyitása előtt, amíg várunk Jegyző Úrra, 
hogy megérkezzen Felsőlajos üléséről tájékoztatást adnék a hulladékos napirendhez. A mai 
nap 19 közszolgáltató van az országban. A Duna-Tisza közi régióban kettő szolgáltató 
„maradt talpon”. Az Izsák-Kom Kft-nek a közszolgáltatói minőségét megvonták. Az Izsák 
Kom-nak ki kellett küldeni erről a tájékoztatót. Ez a szolgáltató terület 66 000 embert érintett, 
köztük Lajosmizse települést is. A jogszabályok alapján és a kiküldött tájékoztatók alapján a 
közszolgáltatóknak kötelességük értesíteni az önkormányzatokat, polgármestereket, hogy 
elvesztette azt a minőségét, és mint közszolgáltatói tevékenységét be kell, hogy fejezze. Az 
önkormányzatoknak ezért fel kell mondani a szerződést a korábbi közszolgáltatóval. Ez a 
felmondás 30 napos felmondási határidőhöz kötött. Az ellátásért felelős dönthet, hogy 
ideiglenesen kit bíz meg a feladat ellátásával. Megfelelő határidőig kell felmondani ezt a 
szolgáltatási szerződést. Ezért a 66 000 lakosért piaci versengés alakult ki. Nem mindegy a 
szolgáltatóknak sem, hogy mekkora a szolgáltatási területük. Eddig 122 000 lakosnak 
biztosították a szolgáltatást a Kecskeméti Városgazdálkodási Kft-nél. Az ÖKOVÍZ Kft 300 
000 lakosnak szolgáltat. Az önkormányzatnak egy szerződést fel kell mondania és 
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határidőben kell gondoskodnia az új közszolgáltatónak az ideiglenes megbízásáról. A 
jogszabályi környezet afelé tereli a szolgáltatókat, hogy rivalizáljanak egymással. A 
közszolgáltatási díjak befagyasztásra kerültek a rezsicsökkentés kapcsán, így a 
közszolgáltatók nem tudnak versenyezni egymással, mert az, aki olcsóbban nyújtja a 
szolgáltatást, az nem érvényesül, a befagyasztatott rezsidíjat kell alkalmazni mindenhol. 
Mennek a tárgyalások, két közszolgáltatóból lehet kialakítani egy közszolgáltatót. A 
közszolgáltatóknak az az érdekük, hogy a költségeiket fedezni tudják. Három éve már a 
befagyasztott rezsidíjak mellett kell gazdálkodni. Ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni, a 
közszolgáltatóknak össze kell fogni egymással. 
Köszönöm szépen ennyit szerettem volna elmondani elöljáróban. 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi 
ülésen. Rendkívüli ülésről van szó, mert van néhány olyan napirendi pont, amely igényli azt, 
hogy a következő soros ülés előtt tárgyaljuk meg. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 főből 10 fő képviselő van jelen. Péli 
Szilveszter és Sápi Tibor képviselő igazoltan van távol. 
Meghívó szerint öt napirendi pontunk van, aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő: 
 
1./ Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének  Basky András 
     véleményezése        polgármester 
2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos  Basky András 
     döntések meghozatala       polgármester 

I. Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel szerződésbontása 
II. Új közszolgáltatási szerződés kötése 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdál- 
kodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormány- 
zati  rendelet módosításáról 

3./ Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Basky András 
     és díjairól alkotott önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  polgármester 
 
 
4./ Helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel   Basky András 
          polgármester 
5./ Szabadtéri rendezvényekhez szükséges emelvény karbantartása Basky András 
          polgármester 
 
 
1. napirendi pont 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kaptunk egy megkeresést az intézményfenntartó központtól, 
az iskola átszervezéséhez kapcsolódóan, amiben tájékoztatnak, hogy az alapító okiraton miket 
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vezetnek át és ezt nekünk véleményezni kell. A tankerülettől jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni az ülésen, mert máshol is tárgyalják. Plichta Ildikó iskola igazgató jelen van ülésünkön.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása a napirendhez. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az 1./ napirendi pontban leírt határozat-tervezetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2017. (IV. 27.) ÖH. 
A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola  
átszervezésének véleményezése 

Határozat 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola – előterjesztés melléklete szerinti - intézményi átszervezését véleményezte, 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 
 
Basky András polgármester: Szünetet rendelek el 14.30 kezdettel. 
 
Dr. Balogh László jegyző 14.30 órakor a Díszterembe megérkezett. 
 
 
Szünete vége 14.37 órakor. 
 
 
2. napirendi pont 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos   
     döntések meghozatala        

I. Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel szerződésbontása 
II. Új közszolgáltatási szerződés kötése 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdál- 
kodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormány- 
zati  rendelet módosításáról 

Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a 2. napirendi pont miatt 
megjelent Juhász Gyulát Felsőlajos polgármesterét. Felsőlajos is a mai napon tárgyalta a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntést. Megjelent Kiszely 
Katalin a VG Kft. pénzügyi vezetője és dr. Lassú Tibor a VG Kft. ügyvezetője és Rudics 
Ákos Izsák-Kom Kft ügyvezetője. A hulladékszállítás mindig az önkormányzat feladatkörébe 
tartozott, viszont az utóbbi időben számos olyan változás történt, ami az önkormányzatok 
döntési lehetőségét korlátozta. A változások szükségesek, mivel van egy uniós elvárás az 
országgal szemben. Igyekszünk minél hatékonyabban és gazdaságosabban megoldani a 
hulladékszállítást, hulladékkezelést. Néhány évvel ezelőtt bevezetésre került a szelektív 
hulladékgyűjtés Lajosmizsén, amikor még szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történt a 
szelektív hulladék elhelyezése. Nem volt sikeres ez a megoldás, mivel kis szeméttelepek 
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alakultak ki. Az üveggyűjtő konténerek megmaradtak, amit napi szinten kell takarítani. 
Bevezetésre került a sárgazsákos szelektívgyűjtés, ami jó megoldás, mivel sokkal kevesebb 
szemét kerül be a szeméttelepekre. A cél az, hogy olyan rendszer kialakuljon, hogy a 
hulladékgazdálkodást úgy kezeljék, hogy a lehető leghatékonyabb megoldásokat lehessen 
megteremteni hozzá. Az ország régiókra lett felosztva. Lajosmizse a Duna-Tisza közi 
régióhoz tartozik. A hulladékszállítással kapcsolatos döntéseket most kell meghozni. Tavaly 
novemberben meghoztunk egy olyan döntést, amellyel csatlakozunk e régió szolgáltatásaihoz. 
Az állam fokozatosan visszaszorítja a szolgáltatók számát azáltal, hogy visszavonja az 
engedélyeket. Április elején 19 szolgáltató maradt. Ebben a régióban két szolgáltató maradt az 
Ökovíz és a VG Kft. A tárgyalások folyamatosan zajlanak. A feladat az, hogy a továbbiakban 
ez a két cég lássa el a feladatokat. Az Izsák-Kom Kft-vel 3 éve történt a szerződés megkötése. 
Lajosmizse hulladékszállítási problémája megoldódott. Az Izsák-Kom Kft-vel fel kell 
mondani a szerződést, mert nem kapta meg az engedélyt az NHKV-tól. Az előterjesztésben 
egy féle verzió volt, mely szerint az Izsák-Kom Kft-vel felmondásra kerül a szerződés és az 
Ökovízzel történik meg a szerződéskötés a közbeszerzés eljárás lefolytatásáig, amíg nem 
kerül kiválasztásra az a szolgáltató, aki ellátja a feladatot Lajosmizsén. Az elmúlt napokban 
kaptunk egy megkeresést Kecskemét Város polgármester asszonyától és alpolgármesterétől, 
hogy ugyanezt a szolgáltatást a Kecskeméti Városgazdasági Kft. is elvállalja Lajosmizsén. 
Két verzió van. A politikai döntés megszültetett ebben a dologban, halad a folyamat előre, de 
a döntés sorozat végére még nem értünk. Két alternatíva került előterjesztésre. Az egyik az, 
hogy az Izsák-Kom Kft-vel a szerződés felmondásra kerül és ezzel párhuzamosan 
szerződéskötés történik az Ökovízzel az átmeneti időszakban. A másik verzió szerint úgy 
kerül felmondásra a szerződést, hogy át tudja gondolni az Önkormányzat az ügyet. 
Jogszabálynak megfelelően felmondásra kerül a szerződés az Izsák-Kom Kft-vel és a döntést 
a hulladékszállítással kapcsolatban egy későbbi időpontban kerül sor. Ami azt jelenti, hogy 30 
napos határidővel kerül felmondásra, május 31-vel. Van-e valakinek kérdése, észrevétele 
ezzel kapcsolatban? Tájékoztatót már hallhattunk a VG Kft. részéről a testületi ülést megelőző 
bemutatkozásukban, a cég vállalja Lajosmizsén a hulladékszállítási feladatot. Rudics Ákos 
Izsák-Kom ügyvezetőjének átadom a szót! 
 
Rudics Ákos Izsák-Kom ügyvezetője: 17 éve járok ide, sokan ismernek. A következő 
felhatalmazásom van. Az Izsák-Kom Kft ügyvezetője vagyok és a Saubermacher idejében is 
ide jártam. Úgy gondolom, hogy az Izsák-Kom Kft. teljesítményével, ha voltak is problémák 
elégedettek voltak. Nagyon megköszönöm mindenkinek a segítségét az elmúlt években. Az 
Ökovíz Kft. vezetője Agacsis Roland úr tájékoztatott a könnyebb döntés érdekében, hogy az 
Ökovíz nem kívánja a továbbiakban Lajosmizsén a hulladékot elszállítani, tehát a VG Kft. 
legyen a befutó. Egy politikai döntéssel nem kíván versenyezni. Úgy gondoltuk, hogy egy 
rendszerépítésről lenne szó. Egyértelmű, hogy egy közszolgáltató maradhat. Az Ökovíz és az 
Izsák-Kom Kft nem szeretne részt venni egy politikai döntésben. Agacsis Roland az Ökovíz 
Kft ügyvezetője kérte, hogy tolmácsoljam. Örülök, hogy a VG Kft. meg tudja csinálni a 
tevékenységet. Valószínűleg ott követtem el a hibát, hogy az elmúlt 15 évben a problémákra 
gyorsan megtaláltuk a megoldást. Az Izsák-Kom Kft. szemétszállítása Lajosmizsén évi 5 
millió forint veszteséget okozott. Felajánlom az Izsák-Kom nevében a segítséget a VG Kft. 
részére. Ha szükséges, akkor a rendelkezésükre bocsájtjuk az eddigi autóvezetőket. Az Izsák-
Kom Kft. visszaadta az eddig bérelt autókat és a saját autóit bérbe adta. A 35 dolgozóját 
átadta az Ökovíznek jogutódlással. Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Borbély Ellának átadom a szót! 
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Borbély Ella képviselő: A VG. Kft-től szeretném megkérdezni, hogy a zöld 
hulladékgyűjtését hogy tervezik? Mert itt csak igény szerinti alternatívát olvashatunk. Tehát 
milyen rendszerességgel és milyen formában lenne? 
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Kecskeméthez hasonlóan ugyanazon 
módszerrel. Azért írtuk, hogy igény szerint, mert valaki igényli, valaki nem. Kecskeméthez 
hasonlóan kétheti rendszerességgel azokban az időszakokban, amikor keletkezik a zöld 
hulladék, akkor lehet ezt a szállítást elvégezni ugyanúgy, mint a sárgazsákos gyűjtés zajlik. 
Bizonyos napokon kétheti rendszerességgel átlátszó zsákokat ki kell helyezni és 
kukásautókkal összeszedésre kerül. Ennek a rendszere a sárgazsákos gyűjtéshez hasonlítható. 
A lakosságnak saját magának kell biztosítani a zsákot. Május 1-vel kerül átvételre az egész 
régiónak a szelektív hulladékgyűjtése. Lebomló zöld zsákokat tervezünk.  A lakosság kapni 
fog egy szállítási naptárt. Látni kell a mennyiséget. A szelektív hulladék 2 nap alatt 
begyűjtésre kerül, így a zöldhulladék is 1-2 nap alatt megvalósulhat.  
 
Borbély Ella képviselő: Az ágakat is ebbe a zsákba lehet elhelyezni vagy külön kell 
kötegelni?  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: A zsákot az ágak szétvágják. Kecskemét 
külön kötegelve voltak az ágak. Nagy költséggel jár. Javarészt családi házaknál keletkezik 
ilyen hulladék. Át kell gondolni mire van igény. A kötegelt ágak elhordása a lomtalanításhoz 
hasonlóan évente egyszer valósulna meg.  
 
Borbély Ella képviselő: Maradna a zsákos gyűjtés?  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Igen, marad a zsákos gyűjtés. Folyamatok 
mennek egymás mellett párhuzamosan. Magyarországon a törvényi szabályozás afelé halad, 
hogy minden egyes lakos, minden egyes városban ugyanazt a szolgáltatást kapja. A 
legfontosabb beruházás ebben a régióban, hogy előkezeletlen hulladékot nem lehet elhelyezni 
a lerakóban. Jelenleg 3 lerakó működik a régióban, sehol sincs előkezelő mű. Ez az előkezelő 
mű pályázat előkészítési folyamatban van, amelynek Kecskemét a projekt gazdája. 
Konzorciális együttműködésben állnak majd az önkormányzatokkal, ez az előkezelés 
megvalósítására szolgál. A projektben 17.000 kuka is szerepel, ami arra szolgál, hogy a 
meglévő szürke kuka kiegészítésre kerüljön egy sárga és barna fedeles kukával. Az egyikbe a 
biológiailag lebomló hulladék, a másikba a műanyag és papír hulladék kerülne. 2019-20. 
évben kaphat edényzetet a lakosság, addig csak a zsákos gyűjtés a megoldott.  
 
 Basky András polgármester: A zsákos gyűjtés alapvetően bevált. Lehet jobb a zsákos 
gyűjtés, mint a kukás.  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: A mennyiségeket másképp szabályozza. 
Zsákos gyűjtésből egyébként 4-5 zsákot is ki lehet tenni. A kukából egy van. A gyakorlat az, 
hogy a kukák mellé teszik a zsákokat, mivel haszonanyagról beszélünk. A cél az, hogy minél 
több legyen. 
 
Basky András polgármester: A döntésünk az, hogy május 31-ig az Izsák-Kom Kft-t bízzuk 
meg folyamatában. Ha az Izsák-Kom Kft. úgy dönt, hogy nem tudja ellátni, akkor kérdés az, 
hogy a jövő heti szemétszállítás megoldott-e a VG. Kft. részéről? 
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dr. Lassú Tibor a VG Kft. ügyvezetője: Nem készültünk ilyen gyors átvételre, de ha ilyen 
nem várt helyzet alakult ki, akkor természetesen meg fogjuk oldani. Köszönjük szépen Rudics 
Ákos segítéségét, hiszen egy helyismerettel rendelkező sofőr nagy előnyére válik egy ilyen 
hirtelen váltásnak. Olyan forgatókönyv szerint gondolkoztunk, hogy a felmondási határidő 
alatt, az Izsák-Kom Kft. jogszabályilag el kell, hogy lássa a feladatot. A jogszabály kötelezi 
azt a közszolgáltatót, aki megfelelőségi vélemény miatt elveszíti a minősítést, az kötelezve 
van a szolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátására. Az a partner, aki a jövőben a szolgáltatást 
ránk szeretné bízni annak a hírtelen fennálló helyzetet is kezelni tudnia kell. Járatterveket még 
nem készítettünk. Információk hiányában vagyunk, természetesen megoldjuk a problémákat.  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Annyi pozitívuma van, hogy aki itt sofőrként 
dolgozott, kecskeméti lakos. Adott napokon történik a gyűjtés. Úgynevezett kivizsgálóink 
vannak, akik külön kocsival fogják járni a területet nehogy véletlenül egy helyismereti 
hiányból adódóan egy utca kimaradjon. Hétfő lenne az első nap és a kukás autó mellett egy 
kivizsgáló autó is lenne. 
 
Basky András polgármester: A hétfő május 1-re esik. 
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Nálunk ünnep nincs.  
 
dr. Lassú Tibor a VG Kft. ügyvezetője: Kecskeméten az a gyakorlat, hogy minden 
hétköznap megy a gyűjtés. Függetlenül attól, hogy azon a héten ünnepnap vagy bármilyen 
esemény lenne. Hétfőtől péntekig megy a szolgáltatás.  
 
Basky András polgármester: Ünnepnapon a szolgáltatás nálunk eddig átkerült egy másik 
napra. A hétfői napot kezelni kell. Az Izsák-Kom Kft-től a tájékoztatást megkaptuk, hogy a 
május 1. hétfő helyett, szombaton fog megtörténni a szállítás.  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Szombati napot Izsák-Kom Kft. és mi kedden 
indulunk.  
 
Basky András polgármester: Akkor május 1. helyett megcsináljátok annak rendje és módja 
szerint szombaton. Keddtől a VG Kft. szállítja a szemetet és az Izsák-Kom Kft. régi sofőrje 
tud segíteni.  
 
Rudics Ákos Izsák-Kom ügyvezetője: Nem tudom még. Most tudtam meg, hogy ez így van. 
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Ha véletlenül nem, akkor meg fogjuk oldani.  
 
Basky András polgármester: A mi döntésünk a 2. verzióról szólt, hogy május 31-i 
határidővel felmondjuk. Ez a döntés jogszerű. Teljességgel a jelenlegi jogszabály alapján 
készült el a döntést. Szünetet rendelek el 14.59 órai kezdettel. 
 
Szünet vége 15.10 órakor. 
 
Basky András polgármester: A határozat-tervezetet módosult. Megkérem Jegyző Urat, 
mivel az új helyzetre való tekintettel át kellett alakítani a határozat-tervezetet kérem, mondja 
el a módosításokat. 
 



8 
 

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az eredeti határozat-tervezetet kell 
figyelembe venni és nem a kiosztós határozat-tervezetet. A határozat-tervezet 1) pont végén a 
„felmondja a hulladék közszolgáltatási szerződést 2017. május 1. napjával” szövegrésszel 
egészül ki. 2) pont „megállapodás-tervezet” szövegrész helyébe „nyilatkozat-tervezet” kerül, 
hiszen egyoldalú lesz a felmondás. 3) pont 3. sorában az „ÖKOVÍZ Nonprofit Kft” 
szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városgazdálkodási Nonprofit Kft” lép, illetve az adatai 
kerülnek az ÖKOVÍZ adatai helyébe. Kiegészül még azzal, hogy az ÖKOVÍZ helyében a 
Kecskeméti Városgazdasági Kft-t kell érteni.  Az előterjesztés 4. számú melléklet az 
ÖKOVÍZ vonatkozásában volt kidolgozva az anyag. E szerint módosul a 4. melléklet 
szövege. A határozat 4) pont 2. sorában szerződés 2017. május 01-i dátummal történő 
felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
2017. május 02. napjával történő aláírására kap felhatalmazást a polgármester.  
A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében az „ÖKOVÍZ Nonprofit Kft” szövegrész helyébe a 
„Kecskeméti Városgazdálkodási Nonprofit Kft” „és a közszolgáltatás 2017. május 2.” lép.  
 
Basky András polgármester: A rendelet módosításra kerül. A házhoz menő, elkülönített 
hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag 
és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtán belül a lapított alumínium 
italdobozokra és konzervdobozokra, továbbá a zöldhulladékra. 
A Zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom, lombhulladék) áprilistól novemberig havi egy 
alkalommal, januárban két alkalommal (a kihelyezett fenyőfák) kerül elszállításra, kérdezem a 
VG Kft. képviselőjét, hogy ez a bekezdés maradhat-e a rendeletben? 
 
dr. Lassú Tibor a VG Kft. ügyvezetője: Igen, maradhat. Kecskeméten is hasonló, áprilistól 
novemberig, csak havonta két alkalommal történik.  
 
Basky András polgármester: Amikor a rendszer beáll, akkor úgy is át kell gondolni, újra 
kell szabályozni. Addig ez működőképes. Az ÖKOVÍZ  helyet a VG Kft szövegrész kerül a 
határozat és rendelet- tervezetekbe és felmondásra kerül a szerződés május 1-vel.  
 
Basky András polgármester: Sápi Zsombornénak átadom a szót. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: A lomtalanítás is benne van? 
  
Basky András polgármester: Eredendően benne van, csak ez a módosítás szükséges. A 
házhoz menő lomtalanítás azt jelenti, hogy a szolgáltatót értesítve előzetes időpont egyeztetés 
alapján történik. Egyszerre összesen 2 m3-t lehet kitenni és közvetlenül elszállítják. Kevesen 
veszik igénybe, de felhívjuk a lakosság figyelmét. Borbély Ellának átadom a szót 
 
Borbély Ella képviselő: Az intézményeknél megszervezett hulladékgyűjtés módosul? 
 
dr. Lassú Tibor a VG Kft. ügyvezetője: Természetesen, a közszolgáltatás kiterjed erre is.  
 
Basky András polgármester: Keresztes Ferencnek átadom a szót. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester 15.15 órakor elhagyja a Dísztermet 
A Képviselő-testületi ülés 9 fővel határozatképes. 
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Orbán Antal képviselő: Lajosmizsén sok őstermelő foglalkozik mezőgazdasággal. Az ott 
keletkezett fóliákkal, hulladékkal Kecskemét tud-e valamit kezdeni? Sokan elégetik, vagy 
különböző helyekre kerülnek. Van-e elképzelés?  
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Kecskeméten most vesszük át a szelektív 
csarnokot. Ezek a fóliák haszonanyagként hasznosíthatóak. Ha külön igény van akkor egy 
gyűjtést is meg lehet szervezni. Nem látjuk mekkora mennyiségről van szó.  
 
Orbán Antal képviselő: Nagyon nagy mennyiségről. 
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Általában földdel szennyezettek, így nem 
biztos, hogy haszonanyagként értékesíthető. 
 
Orbán Antal képviselő: Ez a legnagyobb gond Lajosmizse környékén és gondolom az 
országban is. 
 
Kiszely Katalin VG Kft. pénzügyi képviselő: Javaslom, hogy ha tudunk, kezdeni valamit 
vele vagy lerakóba lehet vinni ez esetben, szervezünk egy gyűjtést. Pontos választ csak 
szakember segítségével tudunk mondani. Az igényeket majd felmérjük.  
 
Basky András polgármester: A módosított határozat-tervezetet szavaztatom meg. Van-e 
kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az 
eredeti határozat-tervezetet a módosításokkal – amit Jegyző Úr elmondott- kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
52/2017. (IV.27.) ÖH. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság /továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú 
levelében foglaltakra hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 
részére 3700-83/2016. számon kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal 
visszavonásra került - úgy dönt, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel 2017. május 01. 
napjával felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásáról szóló nyilatkozat-tervezetet.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében elfogadja az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, határozott 
ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezetet azzal, hogy az ÖKOVÍZ 
Nonprofit Kft. helyébe Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft lép. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. május 
01-i dátummal történő felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 2017. május 02. napjával történő aláírására. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a 
polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló 
szerv részére történő megküldésére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. április 27. 

 
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a Jegyző Úr által elmondott módosításokkal a rendelet-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 14/2017. (...) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Lajosmizse 
Városközigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 
a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.) 
(a továbbiakban: közszolgáltató) köt  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést, mely alapján a közszolgáltató a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást 2017. május 2. napjától az új közszolgáltató  kiválasztására 
kiírandó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig 
látja el.” 
 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál 
keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a 
fém hulladékfajtán belül a lapított alumínium italdobozokra és konzervdobozokra, 
továbbá a zöldhulladékra. 
A Zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom, lombhulladék) áprilistól novemberig havi 
egy alkalommal, januárban két alkalommal (a kihelyezett fenyőfák) kerül 
elszállításra.” 
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3. §  
 
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 
 
                 Basky András                             dr. Balogh László  

       polgármester      jegyző 
 
    Kihirdetés időpontja: 2017…………..       
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Belusz László képviselő 15.21 órakor a Dísztermet elhagyja. 
A Képviselő-testületi ülés 8 fővel határozott képes. 
 
3. napirendi pont:  
 Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kezdeményezés alapján országosan felülvizsgálták az 
anyakönyvi rendeleteket. Különböző megállapításokat tettek. Jogszabályi változások miatt 
változások történtek. Arról dönt a testület, hogy elfogadja a javaslatot és június 30-val 
testületi ülésen tárgyalni kell.  
 
Sebők Márta képviselő: A díjszabásról is akkor lesz szó? 
 
Basky András polgármester: Igen. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
53/2017. (IV.27.) ÖH. 
Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének 

  szabályairól és díjairól alkotott önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára  

 
Határozat 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal BK/TH/02590-1/2017. iktatószámú „javaslat az anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára” tárgykörű törvényességi intézkedés keretében tett javaslatát és a 
törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát végezze el és ennek eredményeként az új rendelet-
tervezetet/tervezeteket terjessze  a Képviselő-testület elé 2017. június 30-ig. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt döntésről a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt az NJT rendszeren keresztül a jegyző közreműködésével 
tájékoztassa. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 
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4. napirendi pont:  
 Helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Egyszer már született egy döntés a helyi foglalkoztatási 
paktummal kapcsolatosan. Két lehetőség volt vagy a megyei önkormányzattal vagy 
Kecskemét városával működünk együtt. A munkanélküliség már alább hagyott, 
munkaerőhiány van. Azok az emberek, akik jelenleg a munkaerő piacon nem tudnak részt 
venni, azoknak különböző dolgokban segíteni szeretne a projekt. Átképzéssel vagy új 
képzéseket kapnak. A közfoglalkoztatási program előkészíti az eddig a munka világában 
kevesebb energiát befektető embereket arra, hogy a munkaerőpiacon megjelenjenek. Például 
rendszeresen mennek el a közfoglalkoztatásból állásba a dolgozók. Ezt látja el a program, 
hogy akik jelenleg nincsenek benne a rendszerben azok közül minél többen tudjanak 
bekerülni a munka világába. Több éven keresztül húzódik. A Tiszakécske Járás és 
Kecskeméti Járás 8-9 települése csoportot alkotnak a paktumon belül. Megyei szinten hét 
együttműködési megállapodás jön létre. Mi csatlakoznánk a projekthez. Két lehetőség van: 
együttműködő partnerként vagy konzorciumi tagként csatlakozunk. Javaslom, hogy 
együttműködő partnerként vegyünk részt a projektben. Van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
54/2017. (IV.27.) ÖH. 
Helyi foglalkoztatási 
együttműködésben való részvétel 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 
kíván venni együttműködő partnerként a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti 
Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem 
csatlakozott érintett települések által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási 
együttműködésben. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben felkéri a 
konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.  

3) Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van 
szükség, úgy jóváhagyásra Lajosmizse Város Polgármestere köteles azt a 
képviselő-testület elé terjeszteni. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 
 
 
 
 

 



15 
 

5. napirendi pont:  
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges emelvény karbantartása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A színpadot elég sokan veszik igénybe és számtalanszor 
kölcsön adjuk Felsőlajosnak is. 25 éves lesz a színpad és az évek során leamortizálódott, de 
még használható, ráfér egy felújítás. A Szamócás Forgatag szervezője jelezte, hogy a színpad 
felújítását jó lenne megoldani a rendezvényre. Felülvizsgáltuk az ügyet. A Hivatal 
tulajdonában van a színpad, ajánlatot kértünk be, ami a kiosztós anyagban megtalálható. 
Körülbelül 1 millió forint lenne a színpad felújítása, ez egy jelentős összeg. Földházi 
Zoliékkal megbeszélve a saját munkatársakkal is meg tudják oldani a karbantartást. Ebben az 
esetben az anyagköltség szükséges, ami 400.000 Ft. Javaslom, ha a saját munkatársaink meg 
tudják csinálni akkor nem kell más vállalkozást bevonni. A színpad balesetveszélyes, mert a 
deszkák között elég nagy a hézag. Minél hamarabb meg kell oldani a felújítást saját 
hatáskörben.  
 
Sebők Márta képviselő: Van erre megfelelő szakember és megfelelő eszközállomány? 
 
Basky András polgármester: Az anyagot a helyszínen kell gyalultatni. A szétszerelés, 
lefestés összeszerelés nem igényel többletmunkát. 
 
Borbély Ella képviselő: Felújítva lenne, vagy új színpad lenne? 
 
Basky András polgármester: Felújításról van szó. A vasszerkezet marad és új faszerkezet 
lenne.  
 
Orbán Antal képviselő: Sok idő, míg elkészül. 
 
Basky András polgármester: Körülbelül 2 hetet vesz igénybe.  
 
Orbán Antal képviselő: Ha van hozzá megfelelő szerszám.  
 
Sápi Zsomborné képviselő: Ha megfelelő szakember van hozzá az minőségi munkát tud 
elvégezni.  
 
Basky András polgármester: A váz megvan csak az új elemeket kell felhelyezni, festeni. 
Javaslom a bruttó 400.000 forintot a színpad felújítására és saját hatáskörben meg lehet 
valósítani. Zolival megbeszéltem, átnézték a kollegákkal és vállalják a feladatot.   
 
Keresztes Ferenc képviselő: Nem igazán bízok ezekben az emberekben. Látom, hogyan 
dolgoznak Lajosmizsén és máshol is mindenhol egyforma intenzitással dolgoznak vagy nem 
dolgoznak.   
 
Basky András polgármester: Nem a közfoglalkoztatottakról van szó, hanem a parkos 
munkatársakról.  
 
Orbán Antal képviselő: Két hétig csak ezt fogják csinálni és mást nem? 
 
Basky András polgármester: Ha van egy munka, akkor azt kell csinálni. A Zoli feladata az, 
hogy a dolgok ugyan úgy haladjanak, mint eddig. Vagy kérünk még három árajánlatot.  
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Sebők Márta képviselő: Bízzunk meg bennük. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Bízzunk benne, hogy megcsinálják.  
 
Basky András polgármester: Méretileg le lesz szabva, gyalulva az anyag. Az Önkormányzat 
400.000 forintot biztosít erre a feladatra. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
55/2017. (IV.27.) ÖH. 
Emelvény karbantartásához 
szükséges fedezet biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az emelvény 
karbantartási munkálatainak elvégzését. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
karbantartási feladatokra maximum bruttó 400.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh László 
jegyzőt a karbantartási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi teendő 
megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 
 
Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai Képviselő-testületi ülést 
15.30 órakor bezárom! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

 
 


