
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
118/2016. (IX.22.) ÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja, és 13. § (2) bekezdése, valamint 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 20. § -a alapján - hozzájárul a 
tulajdonában lévő 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Cédula-ház 
ingyenes használatához a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 
Magyar Pünkösdi Egyház közreműködésével Hitéleti program megtartásához. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, azzal a kikötéssel járul hozzá a 

6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Cédula-ház ingyenes 
használatához Hitéleti program megtartása céljából, hogy Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar Pünkösdi Egyház között megkötésre kerülő 
kétoldalú együttműködési megállapodásban az alábbi kötelezettségvállalások szerepeljenek 
a felek között kötelező érvénnyel: 

 
- A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Cédula-ház épületét és a 

hozzá tartozó ingóságokat térítésmentesen heti egy alkalomra, 2016. október 08-tól 
határozatlan időre szombati napokon, 15:00- 18:00 közötti időben rendelkezésre 
bocsátja vallásgyakorlás céljából a Magyar Pünkösdi Egyház részére, kivéve a 
Cédula-ház pályázati úton történő felújításának idején (tervek szerint 2017. év 
második és harmadik negyedéve). 

- A Cédula-ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
- Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerűen használja. 
- A vallási tiszteletadási szertartás befejezését követően az épületet kitakarítja és 

annak környezetét rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét 
összeszedésére. 

- A vallási tiszteletadási szertartás előtt és után biztosítja a Cédula-ház környékén 
élők nyugalmát. 

 Határidő: 2016. szeptember 22. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester       
     

 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
  Basky András sk.                         dr. Balogh László sk. 
    polgármester                          jegyző 
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2016. szeptember 22. 
 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 


