
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati  
Bizottsága 
Ikt. sz:LMKOH/350-19/2019. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2019. június 17-én  
megtartott  bizottsági üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 
55/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Előkészítő döntés meghozatala a szociális 
                                                       bérlakások bérbeadásának feltételeiről 
 
56/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse  

közötti összekötő vasútvonal ünnepségére 
céltartalék elkülönítése 

57/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Lajosmizsei Asztalitenisz Klub támogatása 
58/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

59/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete között 

60/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között 

61/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
között 

62/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Pályázat előkészítése, benyújtása a TOP-1.4.1-19 
azonosító számú pályázati felhívásra új bölcsődei 
férőhelyek létesítésére vonatkozóan 

63/2019. (VI. 17.) ÖB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi 
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2019. június 17-én, (hétfőn) délután 13.00 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja  
   Varga Mária  bizottság tagja 

 
Dóka-Mezei Anett és Borbély Ella bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Hajdu Zoltánné bölcsőde vezető 
            
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen, Dóka-Mezei Anett 
és Borbély Ella bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről, Sápi Zsomborné 
ÖB tag később fog megérkezni. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
  
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Előkészítő döntés meghozatala a szociális bérlakások Belusz László 
     feltételeiről       ÖB elnök 
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2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek ……./2019. (….) önkormányzati rendelete a 2019.  polgármester 
     évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
 
3./ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Lajos- Basky András 
     mizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és Lajos- polgármester 
     mizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete kö- 
     zött 
 
4./ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Lajosmi- Basky András 
     zsei  Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizsei polgármester 
     Közfeladat-ellátó társulás által fenntartott intézmények 
     között 
 
5./ Pályázat előkészítése, benyújtása a  TOP-1.4.1-19. azo- Basky András 
     nosító számú pályázati felhívásra új bölcsődei férőhe- polgármester 
     lyek létesítésére vonatkozóan 
 
6./ Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának Basky András 
     elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala  polgármester 
 
7./ Egyebek 
         
1./ Napirendi pont 
Előkészítő döntés meghozatala a szociális bérlakások bérbeadásának feltételeiről 
Belusz László ÖB elnök 
Szociális bérlakások felújítása zajlik. A korábbi bérlakások bérbeadási feltételein 
célszerű lenne változtatni. Az előterjesztés első része tartalmazza a jelenlegi 
szabályozásunkat, ami a 2009-es évre vonatkozik, a továbbiak pedig a módosításokat 
tartalmazzák. A módosítások arra szolgálnak, hogy lesz egy szépen felújított szociális 
bérlakásunk, és megpróbálunk hozzá méltó bérlőket találni. Kérdés, hogy hogyan 
tudunk megfelelő módon eljárni és körüljárni, hogy oda megfelelő feltételek mellett 
arra érdemes bérlőket találni.   Eddig 1.000.- 2.000.- Ft-ért adtuk oda a lakó 
egységeket, most pedig 5.000.-10.000.- Ft lenne a bérleti díj. A jövedelemhatár eddig 
az öregségi nyugdíj kétszerese volt. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén született az 
a javaslat, hogy olyan ember kerüljön oda, aki tudja vállalni a bérleti díjakat. 
Állagmegóvás előtérbe került, hogy be kellene építeni, de ott a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy mi a teendő. 
Volt még egy javaslat, hogy a Családsegítőnek a támogatásával lehessen bekerülni a 
felújított szociális bérlakásokba. 
Egy befogadó nyilatkozat kelljen ahhoz, hogy ha valaki nem tesz eleget a 
megállapított feltételeknek, kilakoltatás esetén legyen hová költöznie. 
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Szociális bérlakás vonatkozásában, amit meg szeretnénk szüntetni, e rendeletünk arra 
is fog vonatkozni. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Nem, a szociális bérlakás a Barakk-lakás. Egyéb önkormányzati lakás a Penny melletti 
lakás. 
Sebők Márta ÖB tag 
A szociális bérlakásnak van valami meghatározója?  
Dodonka Csaba pályázati referens 
Szükséglakásnak hívták régen. A lakástörvény mondja ki, hogy háromféleképpen lehet 
kiadni lakást, szociális alapon, piaci alapon, és egyéb kategória. 
Sebők Márta ÖB tag 
A felújítás nem változtat automatikusan a besoroláson? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Szociális bérlakás lehet komfortos is. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek egyéb javaslata, észrevétele? 
Nincs. Ezekkel a módosításokkal, javaslatokkal elfogadásra javasoljuk a szociális 
bérlakások bérbeadásának feltételeiről az előkészítő döntést. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Előkészítő döntés meghozatala a szociális 
bérlakások bérbeadásának feltételeiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális 
  bérlakások bérbeadásával kapcsolatosan előkészített előterjesztést azzal,  
                      hogy a rendelet-tervezetbe az elhangzott kiegészítések, javaslatok  
                      kerüljenek beépítésre. 
 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     ÖB  
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A költségvetési rendeletünket minden hónapban módosítani szükséges. Most is 
elkészült a rendelet módosítása több ponton keresztül, mely az előterjesztésben 
olvasható. 



 5

Kiemelendő, hogy 130 éves születésnapját ünnepli a Budapest-Lajosmizse vasútvonal. 
Az ezzel kapcsolatos ünnepség lebonyolításához 500.000.- Ft lett átcsoportosítva a 
céltartalékba. Ezt tartalmazza az előterjesztés I. határozat-tervezete. 
Az Asztalitenisz Klub 100.000.- Ft-os támogatást szeretne igényelni táboroztatási 
célra. Ez az általános tartalék terhére történne. Ez az előterjesztés II. határozat-
tervezete. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse  
közötti összekötő vasútvonal ünnepségére céltartalék elkülönítése 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Asztalitenisz Klub 
támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
58/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 
 szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi 
  költségvetésről szóló  8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének mó- 
  dosítását. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:    ÖB 
 
Varga Mária ÖB tag 
A Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatban szeretnék szólni. A 
központi költségvetésből minden könyvtár megkapja a támogatást és ehhez plusz 
beszerzési keretet is tehet hozzá. 220.000.- Ft jelen pillanatban a Könyvtárnál a keret. 
Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a 2019. évi szétosztást tanulmányozza át.  A 
plusz hozzáadott százalék arányában kapnak támogatást a könyvtárak. A központi 
költségvetés lakosságarányosan osztja a támogatást. Azért érdekeltségnövelő 
támogatás, mert ha több százalékkal támogatja az Önkormányzat a Könyvtárat, akkor 
többet adnak a központi költségvetésből is. Azzal függ össze ez a támogatás, hogy az 
adott önkormányzat amennyivel többet tud hozzátenni, annyival többet kap a központi 
támogatásból a települési önkormányzat pályázhat erre az összegre. 
 
3./ Napirendi pont 
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára és Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete között 
Belusz László ÖB elnök 
A munkamegosztási megállapodás Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
és az IGSZ között jött létre. Írásba lettek foglalva azok a feladatok, amik eddig is el 
voltak végezve. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, 
javaslat. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára és Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete között létrejött munkamegosztási megállapodást. Kérdezem bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek ehhez kérdése, hozzászólása? Nincs. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a  
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Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete között 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. június 20. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Közfeladatellátó Társulás által fenntartott 
intézmények között 
Belusz László ÖB elnök 
Ebben az előterjesztésben két munkamegosztási megállapodás szerepel. Az egyik a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, a másik pedig a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
közötti munkamegosztást tartalmazza. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
Józsáné dr. Kis Irén EGSZI vezetője 
Teljesen rendben van, rögzíti az Áht. szabályokat, s azokat a kialakult 
munkamegosztásokat, amik eddig is megvoltak. Részünkről rendben van. 
Kocsis Györgyné Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Az óvoda, bölcsőde részéről is, ami le van írva, eddig is így csináltuk, s ezután is így 
fogjuk csinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása, 
kiegészítenivalója? 
Basky András polgármester 
A módosítás itt is érvényes, ami a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, 
hogy a 13. pont megváltozik.  
„Az intézmény költségvetési finanszírozása az előirányzat keret erejéig a napi 
kiegyenlítésekhez szükséges összegben a Társuláson keresztül történik az Egészségház 
illetve az Óvoda költségvetési bankszámlája javára.” 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét a polgármester 
úr által tett módosítással együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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60/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Munkamegosztási megállapodás jóvá- 
hagyása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
között 

HATÁROZAT 
   
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 

 jesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy az előterjesztés 1. mellékletét 
képező „Munkamegosztási megállapodás” 13. pontja az alábbiak szerint 
megváltozik: 
„Az intézmény költségvetési finanszírozása az előirányzat keret erejéig a 
napi kiegyenlítésekhez szükséges összegben a Társuláson keresztül 
történik Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye bankszámlája javára.” 

 
Határidő: 2019. június 20. 

  Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Munkamegosztási megállapodás jóvá- 
hagyása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde között 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 

 előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy az előterjesztés 1. 
mellékletét képező „Munkamegosztási megállapodás” 13. pontja az 
alábbiak szerint megváltozik: 
„Az intézmény költségvetési finanszírozása az előirányzat keret erejéig a 
napi kiegyenlítésekhez szükséges összegben a Társuláson keresztül 
történik a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bankszámlája 
javára.” 

 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     ÖB 
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5./ Napirendi pont 
Pályázat előkészítése, benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú pályázati 
felhívásra új bölcsődei férőhelyek létesítésére vonatkozóan 
Belusz László ÖB elnök 
Ez az előterjesztés bölcsődei férőhelyek létesítéséről szól. 100 %-os intenzitású 
pályázatról beszélünk. Az előterjesztésben látható, hogy több helyszínen 
megvizsgálásra kerültek a lehetőségek a következők szerint: 
1./ volt Szülőotthon épülete – alkalmatlan; 
2./ volt Pártház épülete – alkalmatlan; 
3./ Mathiász utcai iskola épülete – alkalmatlan; 
4./ Gépállomási iskola épülete. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Tűzoltóságtól 
területszerzéssel lehetne 3 csoportos bölcsőde létesítése a Gépállomási iskola helyén, 
tekintettel arra, hogy 100 %-os intenzitással a pályázat megvalósítható lenne. 
Várhatóan szükségesnek ítélt a bölcsőde. Szeretnénk ezt mindenképpen megpályázni. 
A Gépállomási volt iskola területére próbálnánk irányítani a bölcsőde építést. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
1930-ban épült ez az épület, ezt le kell bontani, erre a funkcióra nem alkalmas, mert 
külső terasz is kell a bölcsődéhez. Rengeteg kötöttség van a bölcsőde létesítéséhez. 
Mivel a pályázat finanszírozza, abban kell gondolkodni, hogy a gyermekeknek hosszú 
távon megfeleljen.  
Basky András polgármester 
Ennek az épületnek, ami jelenleg iskolaként működik, nehéz új funkciót találni, ami 
megfelelő lenne. Azok a feltételek, amik a bölcsődénél vannak, teljesen mások, mint 
egy iskolánál. 2022-re tudunk bölcsődét készre építeni. A pályázatot július 31-ig be 
kell nyújtani. 
Varga Mária ÖB tag 
Miért nem újítjuk fel az épületet? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Egy régi épületet felújítani sokkal többe kerülne, mint ha újat építenénk. 
Basky András polgármester 
Ha nem találunk más megoldást, akkor ezt a megoldást kell választani. 
 
13.35 órakor megérkezett Sápi Zsomborné bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 5 
fővel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
A gyermekeknek olyan padló alakítható ki, ami alulról is szigetelt. Ha ezt az épületet 
meg akarjuk tartani, a másik épület sem olyan ideális. Ezzel nem biztos, hogy jó 
döntést hozunk. Ha találunk olyan helyet, akkor én is szívesebben mondanám azt, 
hogy oda tegyük, mint lebontani a Gépállomási iskolát.  1800 m2 terület kell ahhoz, 
hogy ez megvalósításra kerülhessen. Hosszú távon egy optimális bölcsődei 
megoldásban kellene gondolkodni. 
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Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon nagy a várólista, mert mennek vissza dolgozni a kisgyermekes anyukák. 
Nagyon nagy az igény a bölcsődére. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Most van erre lehetőség, most kell kihasználni. 
Belusz László ÖB elnök 
Várható, hogy egyre többen szeretnék igénybe venni a bölcsődei szolgáltatást. Jobb 
lenne egy újat létrehozni, mint egy régit felújítani, mert az többe kerülne. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A gépállomási iskola tetőszerkezete komoly, a fal pedig tégla. Az ott lévő lakóház a 
telken belül nagyon szerencsétlen megoldás. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az udvar területéhez kell az épületnek a helye.  
Belusz László ÖB elnök 
36 fővel, 3 csoporttal el tud indulni a tervezés a volt Gépállomási iskola helyén. El kell 
indulni vele és csinálni kell. Támogatásra javaslom. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Azt tudni kell, hogy ha megterveztetjük, s ha nem itt épül meg, akkor a terveztetést 
újra ki kell fizetni. 
Basky András polgármester  
A probléma általában az, hogy nehezen lehet találni tervezőt. Ezért kell a helyszín 
tekintetében a döntést meghozni, mert után már nehezebb a helyzet. Két lehetőség van, 
hogy ezt az épületet átterveztetjük, a másik pedig az, hogy olyan üres területet kell 
találni, amire ezt megépítjük, vagy bölcsődének fel tudjuk ajánlani. 
Ha a fel nem épült sportcsarnok területére építenénk, akkor azt át kellene minősíttetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Gépállomási iskola épületének az átépítése jó javaslat. 
Basky András polgármester 
Júliusban újra ki kell még térni rá. 
Sápi Zsomborné ÖB tag 
A volt Szülőotthon épületét nem lehet erre a célra felhasználni? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az az épület is nagyon rossz állapotban van, s a belső részt teljes egészében szintén le 
kellene bontani. Ott a parkolási lehetőséget is nehéz lenne megoldani. 
Belusz László ÖB elnök 
Több helyen meg lett vizsgálva az építés lehetősége. Végre találtunk egy olyan helyet, 
a Gépállomási iskolát, ami egy 36 fős bölcsőde építésére alkalmas lehetne. Ezt meg 
kellene ragadni, ha majd nem lesz elég a 36 fős bölcsőde, akkor a továbbiakban meg 
kell majd vizsgálni a továbbépítési lehetőséget. Ha nincs más vélemény, elfogadásra 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Pályázat előkészítése, benyújtása a TOP-1.4.1-19  
azonosító számú pályázati felhívásra új bölcsődei férőhelyek 
létesítésére vonatkozóan 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a bölcsőde építési 
   helyszíne a gépállomási iskola legyen a Mizsei úton. 
   Határidő: 2019. június 20. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Mint minden évben, most is megkaptuk a kettős könyvvitelt kinyomtatva, mely tükrözi 
a Közalapítvány működését, melyet elfogadásra javaslok. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi beszámolóját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2019. (VI. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának  
elfogadásávalkapcsolatos döntés meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizséért Közalapítvány 2018. évi beszámolóját. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Év elején beszéltünk az elismerő oklevelekről. Egyik bizottság sem tűzte napirendi 
pontjára. Ezek elfogadhatók, rendben vannak? 
Basky András polgármester 
Igen, rendben van. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy kértünk szúnyogirtásra ajánlatot, 1.800.000.- Ft/ÁFA 
a légi, s van 800.000.- Ft/ÁFA összegért földi irtás, ez összesen 2.600.000.- Ft/ÁFA 
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lenne. Ez igazából nem szúnyogirtást jelent, hanem gyérítést, s minden szúnyogot nem 
fog kiirtani, s nem is lehet. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Megvolt a Helytörténeti Egyesület ülése? 
Basky András polgármester 
Igen. Az Egyesület elnöke aláírta a szerződést, de a titkárát javasolta megváltoztatni. 
A Művelődési Ház is aláírta a szerződést. 
Az Egyesület vezetője nem módosíthatja le egy személyben a titkár személyét. 
Öt évre lett megválasztva a Helytörténeti Egyesület elnöke. 
Abban kell gondolkodni, hogy ennek a gyűjteménynek az Egyesület kezelésében kell 
maradni. Nehéz úgy kezelni, hogy az Egyesület kezében legyen a gyűjtemény, és az 
Önkormányzat tegyen bele pénzt. 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, van-e valakinek egyéb 
kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, 
a mai ülésünket ezennel berekesztem 14.10 órakor. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  Belusz László s.k.     Sebők Márta s.k. 
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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