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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. május 19-i ülésére 
 
Tárgy:  Egészségházban lévı büfé megszüntetése 
Ikt.sz: LMKOH/2756/1/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) részérıl Józsáné dr. Kiss Irén 2016.04.15-én kelt beadványában 
kezdeményezte az Egészségházban lévı büfé megszüntetését. A beadvány az áprilisi 
Képviselı-testületi ülés elıtt teljes terjedelmében kiosztásra került a Képviselı-testület tagjai 
részére, mely a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, illetve az Önkormányzati Bizottság ülésén 
felvett napirendként szerepelt is az Egyebek napirendi ponton belül.  
 
Az Önkormányzati Bizottság a büfé megszüntetése ügyében határozatot nem hozott, de 
további egyeztetést javasolt a legcélszerőbb megoldás megtalálása érdekében.  
 
A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a témában 39/2016. (IV.18.) PEB hat. számon 3 igen 
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nem volt) az alábbi határozatot hozta.  
„A Pénzügyi  Ellenırzı Bizottság azt javasolja Képviselı-testületnek, hogy csak abban az 
esetben járuljon hozzá a jelenlegi helyen lévı büfé bezárásához, ha az áthelyezésre kerül az 
épületen belül máshová.”  
A Képviselı-testület 2016. április 20-i ülésén végül nem tárgyalta a büfé bezárásának témáját 
tekintettel arra, hogy a bizottsági döntésnek megfelelıen elı kell készíteni az anyagot. 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı szóban tájékoztatott arról, hogy újból részletesen 
megvizsgálta a lehetıségeket az Egészségház földszinti részén, de nem talált helyet a büfé 
áthelyezésére. Véleménye szerint helyettesíteni tudná a büfét, egy alkoholmentes ital 
automata és egy csomagolt élelmiszereket kínáló automata.  
A jelenlegi büfé helyén némi átalakítással bıvülhetne a gyermekorvosi rendelıkhöz tartozó 
váró (folyosó) területe és egy nyitható ablak beépítésével a természetes szellızés is 
megvalósulna. Az átalakítás a bekért (korábban kiosztott) árajánlat szerint 1.384.325.- 
forintba kerülne, melyre az Intézmény 2016. évi költségvetésében nincs fedezet. 
A felvetett probléma megoldására javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy 
járuljon hozzá a büfé megszüntetéséhez és a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet céltartalék részletezése táblázat 12. sor terhére biztosítsa 
az Intézmény részére az átalakításhoz szükséges bruttó 1.384.325.- forint felhalmozási célú 
támogatást. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
...../2016. (…..) ÖH. 
Egészségházban lévı büfé megszüntetése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
Egészségházban lévı büfé megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos átalakítási 
munkákra bruttó 1.384.325.- forintot a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére felhalmozási célú 
támogatásként biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai, Céltartalék részletezése” 
táblázat 12. „Intézményi fejlesztési, felújítási keret” sor terhére. 
 
 

Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Lajosmizse, 2016. május 11. 
         Basky András sk. 
             polgármester 

 
 


