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  Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 23-i ülésére 
 

 Tárgy: Elizabeth Sanders Keresztény Misszió kérelme ingatlan használatra 
 Ikt.sz: LMKOH/6202-4/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 Az Elizabeth Sanders Keresztény Misszió (továbbiakban: Kérelmező) 2022. év 
májusában kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzata felé. A kérelem az 
előterjesztés 1. mellékletében található. 
 A kérelemben leírják, hogy a Kérelmező hetente, kéthetente szombatonként 10-12 óra 
között evangelizációt tartana a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú Közösségi házban elsősorban a roma lakosság részére, ezért a 
Kérelmező díjmentesen igényelné használatra a fenti ingatlant az önkormányzattól. A 
Kérelmezőről információkat a https://esk-misszio.hu/ honlapon lehet találni. 
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése 
értelmében a „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátására, a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe”. 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 16. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a nemzetiségi 
ügyek, a 13. § (2) bekezdés alapján: „Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is 
megállapíthat.” 
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 20. § -a alapján: 
„Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek 
rendezvényeik és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és 
vallási emlékeik, hagyományaik megőrzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik 
használatához fűződő jogait.” 
 A Miniszterelnökség honlapján közzé vannak téve a vallási közösségi nyilvántartások, 
amelyek között szerepel a bevett egyházak nyilvántartása, a nyilvántartásba vett egyházak 
listája, és a vallási egyesületek listája. A vallási egyesületek listájában megtalálható a 
Kérelmező a 61. sorszám alatt az alábbi linken: 
https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//7/72/72b/72b1f5af721439533cff586a93b0918.pdf 
 A Közösségi ház a Magyar Pünkösdi Egyház részére szombati (esetenként vasárnapi) 
napokon, 15:00- 18:00 közötti időben rendelkezésre van bocsájtva hitéleti program megtartása 
céljából. 
 A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy biztosítsuk 
ingyenesen a Kérelmező részére az ingatlan használatát figyelembe véve a nemes célt, 
amellyel a roma lakosság megismerheti a Kérelmező célkitűzéseit az evangelizációkon 
keresztül, azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat és a Kérelmező között megköttetett 
kétoldalú együttműködési megállapodásban az alábbi kötelezettségvállalások szerepeljenek a 
felek között kötelező érvénnyel: 

- Az önkormányzat a Közösségi ház épületét és a hozzá tartozó ingóságokat 
térítésmentesen heti egy alkalomra, 2022. július 01-től határozatlan időre szombati 
napokon, 10:00- 12:00 közötti időben rendelkezésre bocsátja evangelizáció megtartása 
céljából a Kérelmező részére azzal, hogy a Kérelmező vállalja az alábbiakat: 
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- A Közösségi ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
- Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerűen használja. 
- Az evangelizáció befejezését követően az épületet kitakarítja és annak környezetét 

rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét összeszedésére. 
- Az evangelizáció előtt és után biztosítja a Közösségi ház környékén élők nyugalmát. 

 

 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 

Határozat-tervezet 
...../2022. (…..) ÖH. 
Elizabeth Sanders Keresztény Misszió 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 Közösségi ház ingyenes használatához az Elizabeth Sanders 
Keresztény Misszió részére evangelizáció megtartása céljából. 

 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, azzal a kikötéssel járul 
hozzá a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Közösségi ház 
ingyenes használatához evangelizáció megtartása céljából, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata és az Elizabeth Sanders Keresztény Misszió között megkötésre 
kerülő, kétoldalú együttműködési megállapodásban az alábbi kötelezettségvállalások 
szerepeljenek a felek között kötelező érvénnyel: 

 

a) Lajosmizse Város Önkormányzata a Közösségi ház épületét és a hozzá 
tartozó ingóságokat térítésmentesen heti egy alkalomra, 2022. július 01-től 
határozatlan időre szombati napokon, 10:00 - 12:00 közötti időben 
rendelkezésre bocsátja evangelizáció megtartása céljából az Elizabeth 
Sanders Keresztény Misszió részére azzal, hogy a Misszió vállalja, hogy: 

aa) A Közösségi ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
ab) Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerűen használja. 
ac) Az evangelizáció megtartása befejezését követően az épületet kitakarítja és 
annak környezetét rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét 
összeszedésére. 
ad) Az evangelizáció megtartása előtt és után biztosítja a Közösségi ház 
környékén élők nyugalmát. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 Határidő: 2022. június 23. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester      
      
Lajosmizse, 2022. június 14. 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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