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Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

Ikt. sz: LMKOH/220-14/2022. 

 

Az Önkormányzati Bizottság 2022. május 23-án délután  

megtartott   n y í l t  üléséről készült jegyzőkönyv 

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

70/2022. (V. 23.) ÖB hat. Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek 

csökkentése érdekében 
 

71/2022. (V. 23.) ÖB hat. A temetői új kiszolgáló épület 

kialakításának/megépítésének előkészítése 
 

72/2022. (V. 23.) ÖB hat. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak 

módosításáról  
 

73/2022. (V. 23.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 

értékelése 
 

74/2022. (V. 23.) ÖB hat.  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási  

                                             megállapodásának módosítása 
 

75/2022. (V. 23.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító 

okiratának módosítása 

 

76/2022. (V. 23.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítása 

 

77/2022. (V. 25.) ÖB hat.  Döntés Petőfi szoborról 
 

78/2022. (V. 23.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi  

Programjának felülvizsgálata 
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79/2022. (V. 23.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

80/2022. (V. 23.) ÖB hat. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba 

Tag választása 
 

81/2022. (V. 23.) ÖB hat.  Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 

Bizottság tevékenységről 
 

82/2022. (V. 23.) ÖB hat. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

beszámolója a 2021. évben végzett munkájáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 

Bizottság 2022. május 23-án (hétfőn) délután 13.00 órakor Lajosmizse Város 

Önkormányzat Dísztermében megtartott soros n y í l t bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 

   Sápi Tibor  bizottság tagja 

   Sebők Márta   bizottság tagja 

Borbély Ella            bizottsági tagja 

 

Bagó István bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

      Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens II 

                                                                 Dodonka Csaba pályázati referens 

      Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető 

      Szilágyi Ödön irodavezető 

      Sipos Ágnes Meserét Óvoda vezetője 

      Óber Roland Művelődési Ház igazgatója 

      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

      Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

      Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képv. 

      Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezetője 

       

                                                                  

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Belusz László ÖB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 

hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 

mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? Nincs. 

Nekem lenne javaslatom, hogy a meghívó szerinti 6./ napirendi pontot (Közvilágítás 

korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében), és a meghívó szerinti 5./ 

napirendi pontot (I. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról, II. 

Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel kapcsolatosan) javaslom, 

hogy vegyük előre, mivel személyesen érkeztek vendégek a két napirendi ponthoz. 

Amennyiben egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával az általam 

javasolt módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökken-            Basky András 

     tése érdekében polgármester 

2./ I. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról Basky András 

     II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel polgármester 

          kapcsolatban 

 

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermek- Basky András 

     védelmi feladatai ellátásának értékelése polgármester 

 

4./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szoci- Basky András 

     ális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásának módo- polgármester 

     sítása 

 

5./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda- Basky András 

     sági Szervezete alapító okiratának módosítása polgármester 

 

6./ Döntés Petőfi szoborról Basky András 

 polgármester 

 

7./ Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának fe- Basky András 

     lülvizsgálata polgármester 

 

8./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda- Basky András 

     sági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló polgármester 

     elfogadása 

 

9./ I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság te- Basky András 

     vékenységéről polgármester 

     II. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag válasz- 

     tása 

 

10./A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója dr. Balogh László 

      a 2021. évben végzett munkájáról jegyző 

 

11./ Egyebek 

 

Zárt ülés napirend 

 

1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem Belusz László 

 ÖB elnök 
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1./ Napirendi pont 

Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében 

Belusz László ÖB elnök 

Köszöntöm Magyar Tibor urat az Energin Kft képviselőjét. Az energiaárak nagyon 

megemelkedtek, amit finanszírozni kell. Felkérem Magyar urat, hogy mondjon erről né- 

hány szót. 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem az a probléma, hogy a villamos energia felhasz- 

nálás hány százalékos lesz, hanem az, hogy 100 %-al emelkedik a közvilágítás költsége. 

A LED-es világítás az, ami segítséget tudna nyújtani. Kérdés, hogy milyen legyen. Cél, 

hogy a lakosság komfort érzetét növelni kell. A meglévő eszközök elavultak, nem lehet 

hozzá csatlakoztatni az új rendszert. 

Ez a program a következőket tartalmazza: 

A város közvilágítását újjá kell tervezni. (Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üze- 

meltetés, karbantartás.) A megtérülési idő végéig 100 %-os a garancia az összes beépí- 

tett eszközre. Tudjuk azt vállalni, hogy olyan minőséget adjunk, ami megfelelő. Kérdés,  

hogy mit tegyünk rendbe. Azt is tudjuk garantálni, hogy 25 évig nem kell hozzányúlni  

a felszerelt lámpatestekhez. Ez a beruházás nyílt közbeszerzési eljárás köteles. El kell  

készíteni egy standard tervet, s aki a legkedvezőbb árajánlatot adja, az lesz a kivitelező.  

Belusz László ÖB elnök 

Milyen típusú lámpatestek vannak? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Philips, Tungsram, és Hofeka. Amelyikhez a város ragaszkodik, azt kell megterveztetni  

a tervezővel. Az árak nagyjából egyformák. A Philipsnek nehéz az alkatrész utánpótlása.  

Ugyanez mondható el a Tungsramról is. A Hofekát tartom a legbiztonságosabbnak, s a  

gyártója sincs messze. Több helyen készült Hofeka típusú LED-s világítás, Isaszeg,  

Dömsöd, Ráckeve. 

Basky András polgármester 

Megtakarításban vannak olyan cégek, akik ettől nagyobb megtakarítást tudnak produ- 

kálni, mint az 50 %. 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Mi ennyit tudunk vállalni, de azt felelősséggel vállaljuk. A megfelelő lámpákat tesszük  

oda, és előtte is, és utána is fényerősségmérést hajtunk végre. Az 50 %-os megtakarítás 

nagyon jó arány. 

Sebők Márta ÖB tag 

A LED lámpás világításon kívül milyen lehetőségek vannak még? Én a napelemes meg- 

világításra gondolok. 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Szigetszerű megvilágításra lehet alkalmazni napelemes lámpatesteket. Az elképzelés ál- 

lami szinten az lenne, hogy ha csökkenteni tudjuk a településeken az energia felhaszná- 

lást mind intézményi, mind települési szinten, akkor jó lenne naperőművet építeni. 
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Borbély Ella ÖB tag 

Ezt újra kell terveztetni, akkor más fényt ad a LED-es világítás. A villanyoszlopoknak 

sűrűbbnek kell lenni, vagy elég ez a sűrűség? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Magyarországon a mellékutcákon minden második villanyoszlopon van, a főúton min- 

den oszlopon van lámpatest. 

Sebők Márta PEB elnök 

Hány településen van ilyen világítás? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Kb. 450 településen. 

Sápi Tibor ÖB tag 

Ezeken a településeken milyen fajta lett felhasználva? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Nehéz megmondani, mert ez függ a domborzati viszonyokól is. 

Basky András polgármester 

13 év alatt térül meg, ez a jelenlegi árakra van számolva? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

A jelenlegi árakra van kalkulálva. 

Belusz László ÖB elnök 

Hogyan jön a közbeszerzés, ki fizeti a tervezőt? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Ha a Képviselő-testület dönt arról, hogy közbeszerzési eljárást indít meg, akkor ki kell 

választani a tervező céget. Ebben tudok segíteni. A tervező cégektől be kell kérni az ára- 

jánlatot. A programban benne van a tervezés költsége. A cégek olyan szerződést kötnek,  

hogy a közbeszerzésen nyertes cég vállalja a költségeket.  Ha az önkormányzat nem  

választ ilyet, akkor az önkormányzat fizeti ki. 

A tervező cég 4 hónap alatt tervezi meg a tervet. Októberre kész a terv, november végére  

lehet egy nyertes kivitelező céggel szerződni. Ennek a cégnek van két hónapja arra, hogy  

a lámpatesteket legyártassa. Január-februárra a lámpatestek legyártásra kerülnek és már- 

ciusra a lámpatestek a helyére kerülnek. Napi 150 lámpát tudnak kicserélni. 

Basky András polgármester 

Olyan visszajelzések érkeznek, hogy a LED-es világításnál sokkal rosszabbak a látási  

viszonyok. 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

A LED-es világítással a járdát is meg tudjuk világítani és a bejárati ajtót is. 

Szilágyi Ödön irodavezető 

A villanyáram díját az önkormányzat fizeti, vagy a cég a kivitelezés után? 

Magyar Tibor Energin Kft képviselője 

Ez nincs benne. Ezen spórolás jelentkezik. Ezért mi vállaljuk a garanciát és a felelőssé- 

get. 13 évig az önkormányzatnak csak a díjat kell fizetni. 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Megköszönjük Magyar úr részvételét.  
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13.35 órakor Magyar Tibor úr eltávozik az ülésről. 

 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? 

Sebők Márta ÖB tag 

Szeretném kérni mindkét cégnek az adatát.  

Belusz László ÖB elnök 

Mindhárom lámpatest megfelelő lenne, mert látjuk a villamos energia ár növekedést, 

ezért lépni kellene. 

Basky András polgármester 

Szerdára a bizottsági ülésekre várjuk a másik céget. 

Belusz László ÖB elnök 

Az ő cége 25 %-os megtakarítást propagál. 

Sebők Márta ÖB tag 

Fel kellene venni azokkal a településekkel a kapcsolatot, akiknél már elkészültek ezek 

a világítások. 

Belusz László ÖB elnök 

Az első ajánlatnak 1.700.000.- Ft, a másiknak pedig 1 millió forint az éves karbantartási 

költsége. Műszakilag nem tartom megfelelőnek, hogy a 75 %-át meg tudjuk takarítani. 

Ez legyen megfelelően megtervezve. Tervező függő, hogy ki melyik lámpatest mellett 

van elköteleződve. 

Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

70/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökken- 

tése érdekében 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

2./ Napirendi pont 

I. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 

II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel kapcsolatosan 

Belusz László ÖB elnök 

2017. október 25-én létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2022. 

október 24-én le fog járni, ezért az önkormányzatnak 2022. július elején el kell indítania 

a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos szakmai munkát, hogy az új  
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Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2022. október 25-én aláírásra tudjon kerülni.  

 

Az előterjesztésnek két része van. 

 

I.Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról: 

Aláírás előtt meg kell határozni a díjtételeket, mert utána ezt már nem lehet megtenni. 

Korábban szó volt róla, hogy új díjtételeket kell bevezetni, de ezt rendeletben 

módosítani kellene. A 2. mellékletben szerepelnek a jelenleg alkalmazott díjtételek, és 

az üzemeltető által meghatározott díjtételek, melyeknek bevezetését indokoltnak tartja 

az üzemeltető. 

II. Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épülettel kapcsolatosan 

Jelenleg az irodaként üzemelő helyiséget fel kellene újítani. A Hunyadi utca sarkán van 

egy épület, amely átalakítás során alkalmas lenne erre a célra. A Hunyadi utcai ingatlan 

vételára 40 millió forint lenne. Szilágyi Ödön által becsült érték 22.650.000.- Ft.  Ezen 

előterjesztésről kellene dönteni. 

Sebők Márta ÖB tag 

Lukács Józsefné, Dodonka Csaba, Szilágyi Ödön és én megtekintettük az épületet. Ez a 

létesítmény erősen túltervezett, szabálytalanul épült, a beépítés 50 %-os. Ez az épület 

alkalmatlan arra, amire mi szeretnénk. Erre 20-30 millió forintot rá kellene költeni. 

Megfelelőbb lenne egy könnyűszerkezetes épületet létrehozni. Ezt az épületet nem 

szabad megvenni ezen az áron. 

Basky András polgármester 

90-100 millió forintunk nem lesz arra, hogy új kiszolgáló helyiséget építsünk a 

temetőhöz. Helyileg tökéletes lenne ez a hely. Beszélni kell róla. 40-50 millió forintból 

lenne egy helyiség, ami megoldaná a problémát. Kérdés, hogy ez az épület átalakítható-

e és megvásárolható-e reális áron. Ott a jelenlegi állapotok nem felelnek meg a papíron 

lévő adatoknak. Kérdés, hogy ezzel foglalkozzunk-e vagy vessük el, vagy 

gondolkodjunk egy könnyűszerkezetes ingatlan építkezésében. Az az épület, amit a 

temetőnél használnak, kibírt ennyi időt, akkor egy könnyűszerkezetes épület is kibír 

hosszú időt. 

Belusz László ÖB elnök 

Egyeztettem dr. Gerencsér Balázzsal, ők 20 millió forintot tudnának beletenni ebbe a 

felújításba. Ha a könnyűszerkezetes irányba indulunk el, meg kell nézni, hogy mit 

tudunk megvalósítani. 

Sebők Márta ÖB tagja 

Könnyűszerkezetes épületre mennyi garanciát vállalnak? 

Basky András polgármester 

Van forrásunk, tudunk hozzátenni, el kell indulni ebbe az irányba. 

Borbély Ella ÖB tag 

Ez a 20 millió forint, amit felajánlanak, azt lelakják? 

Basky András polgármester 

10 évig üzemelteti a közszolgáltató. 
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Belusz László ÖB elnök 

A II. határozat-tervezet 1. pont a./ pontja: Hunyadi utcai ingatlan megvásárlása, b./ 

pontja könnyűszerkezetes épület megépítése a köztemető területén. 

Aki a határozat-tervezet 1./b./ pontját elfogadja, hogy könnyűszerkezetes épület 

megépítése legyen a köztemető területén, és emellett kérjünk be friss árajánlatot a 

hagyományos építési módra is, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

71/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

A temetői új kiszolgáló épület  

kialakításának/megépítésének előkészítése 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek az előterjesztés II. határozat-tervezet 1./b./ pontját, mely sze- 

   rint könnyűszerkezetes épület megépítése legyen a köztemető terüle- 

   tén, de kérjünk be friss árajánlatot a hagyományos építési módra is. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Előkészítő döntés meghozatala a temetői díjak módosításáról. 

Sebők Márta ÖB elnök 

Exumálás költségeit az önkormányzatnak kellene felvállalni. Ha az önkormányzat fel- 

vállalja, akkor ez a sírhelyek értékesítési árában jelentkezni fog? 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 

5.000-30.000.- Ft-ig megy a sírhely ára. Kriptánál 90.000.- Ft-ról 150.000.- Ft-ra java- 

solt felemelni. Lehet úgy a régi sírhelyeknél, hogy a hozzátartozó válassza ki, hogy le- 

gyen exumálva, vagy nem. 

Basky András polgármester 

Azokat a sírokat, amelyek lejárt sírhelyek és nem váltotta meg senki, mind be kell árazni,  

és eldönti mindenki, hogy melyik variációt választja. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Vannak olyan családok, akik lemondanak a régi sírokról, de akkor nyilatkozniuk kellene  

írásban erről, mert a síremlék a tulajdonosé, s azzal nem tudjuk, hogy mit lehet tenni. 

Belusz László ÖB elnök 

A jegyző úr meg fogja nézni, hogy mi a teendő a síremlékekkel és azt kell eldönteni,  

hogy mit tegyünk 25 év után. 

dr. Balogh László jegyző 

Sírhelyet aki megváltja, annak a dolga és költsége a szétbontás. 

Borbély Ella ÖB tag 

Legyen olyan lehetőség, ha valaki megvesz egy sírhelyet, s abban az 1-2 hétben nem 

szeretne foglalkozni az általa megvásárolt régi sír szétszedésével, akkor ezt végezze el  

az önkormányzat. 

Basky András polgármester 

Ha megváltja valaki a régi lejárt síremléket, akkor azt neki el kell szállítani szétbontás  
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után, ha valaki nem váltja meg a régi lejárt síremlékét, akkor rászáll az államra. 

Belusz László ÖB elnök 

Ha valaki lejárt sírhelyet szeretne, és hogy legyen exumálva, az mennyibe kerül? 

Basky András polgármester 

Exumálni az üzemeltető exumál, és ő mondja meg, hogy mennyibe kerül. 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Én azt javasolnám, hogy ha valaki nem kívánja megváltani a régi sírhelyet, azt  

nyilatkoztatni kell, hogy hogy mit szeretne. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Igen, ezt én is így tartom helyesnek, hogy ha valaki nem szeretné a régi sírt, akkor  

nyilatkozzon, hogy lemond róla. Először azokhoz a sírokhoz kellene hozzányúlni, amin 

látszik, hogy évek óta nincs gondozva. Majd az élet adja, hogy mi legyen. 

Belusz László ÖB elnök 

A díjakkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 

6./ pont. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fize- 

tendő díjai 1.000.- Ft-ról 5.000.- Ft-ra javasolt emelni. Ezt én soknak tartom. 

A 20.000.- Ft/temetési hozzájárulási díjat is soknak tartom. Mennyibe kerül egy teme- 

tés? 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

500.000.- Ft-800.000.- Ft. 

Belusz László ÖB elnök 

Ne emeljünk díjakat.  A 4. sorban az urna sírkertben történő urnasírhely megváltás 

eddigi díja 25 évre az 1 urnás 25.000.- Ft, a 2 urnás 50.000.- Ft, a 4 urnás 100.000.- Ft 

volt. Az 1 urnánál maradjon a 25.000.- Ft, a 2 urnánál 30.000.- Ft és a 4 urnánál 70.000. 

Ft legyen. 

8.1. Eddig munkaidőben nem kellett az elhunytért átvételi díjat fizetni. Most pedig kell? 

jelentkezni fog? 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 

Ha másik szolgáltató hoz be elhunytat, akkor kell fizetni. 

Basky András polgármester 

13. tétel: Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 50 évre 200.000. Ft. 1db  

kelt el belőle. Ezeknek az urnatartó kegyoszlopoknak az árát is lentebb kellene venni, 

hogy elkeljen. 

Belusz László ÖB elnök 

25 évre 100.000.- Ft lenne a javaslatom. 

Van-e még egyéb kérdés? Amennyiben nincs, akkor összegeznénk az elhangzott  

módosításokat. 

A 4. oldal 2. tétel: lejárt hantos sírhelyek lennének nem exumáltak. 

4. pont. Az urnás sírkertben történő elhelyezés ugyanannyiért lenne, mint a sírhelyes. 

A 4. sorban az urna sírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre az 1 urnás 25.000. 

Ft, a 2 urnás 30.000.- Ft, a 4 urnás 70.000.- Ft. 

13. tétel: Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre 100.000. Ft. 

16. tétel: Exumálás díja a következő ülésre meghatározásra kerül. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 
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72/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Előkészítő döntés meghozatala temetői 

díjak módosításáról  

HATÁROZAT 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

  kormányzati Bizottsága a Köztemetőkről szóló 18/2007. (V. 10.)  

                      önkormányzati rendeletének módosításához a temetői díjtételekre 

     az előterjesztésben szereplő díjtételek alkalmazását az alábbi 

  módosításokkal javasolja elfogadni: 

 

4. urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre 

4.1. – 1 urnás    25.000.-  Ft + ÁFA 

4.2. – 2 urnás   30.000.-  Ft + ÁFA 

4.3. – 4 urnás    70.000.-   Ft + ÁFA 

 

  - 13. tétel: Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke  

               megváltás 25 évre        100.000. Ft. 

 

- 16. tétel: Exumálás díja a következő ülésre kerüljön meghatározásra. 

 

Határidő: 2022. május 26. 

Felelős:     ÖB 

 

15.10 órakor szünet. 

 

15.15 órakor az ülés folytatódik. 

 

3./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának értékelése 

Belusz László ÖB elnök 

Átfogó értékelést kell készíteni.  Nagyon tartalmas beszámolót állított össze a 

gyermekjóléti intézmény. Csak együtt tudunk intézkedni. Intézkedési terveket kell 

készíteni. Megkérem Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetőjét, hogy a beszámolóval 

kapcsolatban pár gondolatot osszon meg. 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Látszik, hogy nagyon sokféle tevékenység zajlik a gyermekek életében Lajosmizsén és 

Felsőlajoson. Mindenki igyekszik a legjobb szakmai tudása szerint megtenni mindent a 

gyermek érdekében. Az egyensúly felborulni látszik. A Családsegítő Szolgálat 

munkatársai a prevenciós tevékenységen és a következményen dolgoznak. A gyermekek 

szociális alapja a család, ha nem működik a család, akkor az már probléma. Aki a 

következményeken dolgozik, az a rendőrség és a Családsegítő Szolgálat. Hiányt 

érzékelek az iskolai szociális munka terén, nincs ilyen irányú szociális munkás, ezt 

biztosítani kellene. Nem tudják megígérni, hogy mikor lesz az iskolában iskolai szociális 

munkás. Én azt szeretném kérni, hogy legyen az iskolában is szociális munkás, mert 
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ezzel nagyon nagyot lehetne lépni. Óriási teher van a gyermekjóléti szolgálatoknál. A 

befektetett munka nem mindig hozza meg az eredményeket, mert a korábban berögzött 

dolgokon nagyon nehéz változtatni. 

Sebők Márta ÖB tagja 

Mit lehet tenni ez ügyben? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

A Kecskeméti Gyermekjóléti Központot meg kellene keresni, hogy az iskolai szociális 

munkás létszámot biztosítsa. 

Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 

Nagy mértékű iskolai szociális munkás hiány van. 

Sebők Márta ÖB tagja 

A problémás esetek száma nagy? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője. 

Igen. A Gyermekjóléti Szolgálatnak és a Családsegítő Szolgálatnak nagy segítség lenne 

az iskolai szociális munkás. 

Sebők Márta ÖB tagja 

Milyen arányú azoknak a száma, akik ilyen esetek? 

Sipos Ágnes óvodavezető 

Leginkább a mély szegénységben élők körében jellemző. 

Belusz László ÖB elnök 

Megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki a gyermekvédelem területén 

tevékenykedik, a beszámolót elfogadásra javaslom. 

Borbély Ella ÖB tag 

Minden résztvevőnek köszönjük ezt a munkát. 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javasoljuk a beszámolót. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

73/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és  

   gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelését. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

4./ Napirendi pont  

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 
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Belusz László ÖB elnök 

A Mizsei utcán szeptemberben nyílik az új bölcsőde. Az önkormányzatnak a meglévő 

társulási megállapodását módosítani, aktualizálni kell. A vagyoni viszonyok is 

módosulnak és az intézményellátó feladatokat is ki kell egészíteni.  

Van-e hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodásának 

módosítását. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

74/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-

   tületnek a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási meg- 

   állapodás módosítását. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

5./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

alapító okiratának módosítása 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Belusz László ÖB elnök 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Mizsei utcai  

Tagintézményében az étkezés biztosítása, a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete által működtetett tálalókonyhán keresztül fog 

történni.  

Tekintettel arra, hogy az IGSZ alapító okirata az új telephelyet még nem tartalmazza,  

azt a 6050 Lajosmizse, Mizsei u. 18. címmel, „Bölcsődei tálalókonyha” elnevezéssel 

szükséges kiegészíteni.  

Fentiekben említettek miatt az IGSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát is szükséges 

módosítani. A foglalkoztatottak létszámát 1 fővel szükséges bővíteni. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

alapító okiratának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 
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75/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  

Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz-

   dasági Szervezete alapító okiratának módosítását.   

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

76/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályza- 

tának módosítása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

   Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

   módosítását. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

6./ Napirendi pont 

Döntés Petőfi szoborról 

Belusz László ÖB elnök 

200 éves évfordulója lesz Petőfi Sándornak. Paizs Béla, Lajosmizséről elszármazott 

szoboröntő azzal a felajánlással keresett meg bennünket, hogy a Petőfi-emlékévhez 

kapcsolódva fel szeretné ajánlani városunknak Hunyadi László neves szobrászművész 

alkotását, egy Petőfi bronzmellszobrot. A kérdés, hogy hova lehetne elhelyezni. 

Basky András polgármester 

Én a központi parkban a fő sétányra gondoltam elhelyezni. Ezt beszéltük a művész úrral 

is. 
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Belusz László ÖB elnök 

A Petőfi utcával szemben levő területen is megfelelő lenne. 

Basky András polgármester 

Tardosi márványt javasolnak alapzatnak. A legyártása 1 millió forint + ÁFA lenne. 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e más javaslat az elhelyezésre? Nincs. 

Aki elfogadásra javasolja, hogy a Petőfi szobor felállításra kerüljön vagy a Központi 

Parkban, vagy a Petőfi Sándor utcával szemben levő sétáló utcán, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

77/2022. (V. 25.) ÖB hat. 

Döntés Petőfi szoborról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

fogadja el Paizs Béla szobrászművész által elkészítésre kerülő – 

Hunyadi László által tervezett -Petőfi Sándort ábrázoló bronz 

mellszobrot, mely Lajosmizsén a Központi Parkban, vagy a Pefő- 

fi Sándor utcával szemben levő sétáló utcán kerüljön elhelyezésre. 

Határidő: 2022. május 26. 

Felelős:     ÖB 

 

 

16.05 órakor Borbély Ella eltávozott a bizottsági ülésről, a bizottság a továbbiakban 3 

fővel határozatképes. 

 

7./ Napiendi pont 

Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

Belusz László ÖB elnök 

Rostásné Rapcsák Renáta készítette az anyagot.  

Frissítésre került a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek száma, a gyermekek után járó 

ellátás kiegészítésre került a gyermekek otthongondozási díjával,  

Adatok tekintetében frissítésre kerültek az alábbiak:  

- a közfoglalkoztatotti programban résztvevők száma 

- a bérlakás -állomány; 

- az óvodai nevelés adatai, valamint az új bölcsőde pályázatával történő 

kiegészítés; 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma; 

-  az ingyenes-kedvezményes étkezésben részesülők száma; 

- 101 oldalon tárgyalja az esélyegyenlőségi program ezeket a feladatokat. Ezt a 

programot el kell fogadni. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Elfogadásra javaslom. 
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 

– az alábbi határozatot hozta: 

78/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi  

Programjának felülvizsgálata 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

8./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Belusz László ÖB elnök 

Zsolnainé Cserni Andrea intézményvezető asszony elkészítette az Intézmény 

tevékenységét bemutató beszámolót. 

A beszámoló első felében a humán erőforrás jellemzői, változásai, a második felében 

pedig a 2021. évben ellátott feladatok kerültek részletesen bemutatásra, amely kitér az  

intézményben végzett ellenőrzésekre, a közétkeztetéssel és a szünidei gyermekétkezte- 

téssel kapcsolatos feladatokra és a sportcsarnok üzemeltetésre is.  

Kérdezem Cserni Andreát, hogy kíván-e kiegészítéssel élni? 

Cserni Andrea IGSZ vezetője 

Nincs. 

Belusz László ÖB elnök 

A sportcsarnokba lehetne vásásrolni 2 db függönyt. 

Sápi Tibor ÖB tagja 

Hogyan állunk az új sportcsarnok építéssel. 

Basky András polgármester 

A hiánypótlásokat elküldtük, amiket kértek. 

Belusz László ÖB elnök 

A beszámolóból olvasható, hogy az étkeztetéssel kapcsolatban nem biztosít fedezetet a 

bevétel, így saját forrásból kell hozzátenni. Leírásra került, hogy a sportcsarnok 

kihasználtsága magas. 

Köszönöm a beszámolót, elfogadásra javaslom. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

Nincs. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

79/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- 

   dasági Szervezete 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

9./ Napirendi pont 

I. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységről 

II. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 

Belusz László ÖB elnök 

I./ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről. A 

Bizottság elnöke Basky András, mint az értéktár bizottság elnöke, Óber Roland, 

Rimóczi László, Sólyom János és dr. Csire Gézáné, mint az értéktár bizottság tagjai 

látják el. 

Az Értéktár Bizottság részére két javaslat érkezett, mindkettőt Móczó István nyújtotta 

be. 

A Települési Értéktár Bizottság 2022. május 13-i ülésén úgy döntött, hogy 

-  „Szilágyi Jenő sportolói munkássága”-t a sport kategóriában települési értékké 

nyilvánítja, valamint 

- „Staar Gyula tudományos ismeretterjesztői, tudományos újságírói munkássága”-t a 

kulturális örökség kategóriában települési értékké nyilvánítja és javasolta megyei 

értéktárba történő felvételét is. 

II. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 

dr. Csire Gézáné Települési Értéktár Bizottság tagja jelezte, hogy Budapestre költözik, 

s így nem tud részt venni a Települési Értéktár Bizottság munkájában, s új tagot kell 

választani. Van-e javaslat? 

Sebők Márta ÖB tagja 

Kocsis Györgynét javasolnám. 

Belusz László ÖB elnök 

Ferenczi Józsefet javasolnám. 

Basky András polgármester 

Ferenczi József ellen sincs kifogásom, de Kocsis Györgynét szakmailag jobban el tudom 

képzelni. 
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Belusz László ÖB elnök 

Rendben, akkor javasoljuk Kocsis Györgynét a Települési Értéktár Bizottságba Tagnak, 

s tudomásul vesszük, dr. Csire Gézáné Települési Értéktár Bizottság tagságról történő 

lemondását. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

80/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

A Lajosmizsei Települési Értéktár  

Bizottságba Tag választása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

   vegye tudomásul dr. Csire Gézáné Települési Értéktár Bizottság 

   tagságról történő lemondását. 

   Az Önkormányzati Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

   hogy a Települési Értéktár Bizottság tagjának Kocsis Györgynét

   válassza meg. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadja a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 

beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

81/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 

Bizottság tevékenységről 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységé- 

   ről szóló beszámolót. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Óber Roland Művelődési Ház igazgató 

A Művelődési Ház tervezi az Értéktár honlapjának a megújulását. Tervezünk április 30-

ig tartó kiállítást.  Pályázatot nyújtottunk be, 1.273.810.- Ft-ot kaptunk. Aki az elsők 

között küldte be, azokat tudták fogadni. Nagy küzdelem volt, hogy be tudtuk nyújtani. 
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Belusz László ÖB elnök 

Nagyon szépen köszönjük, nagyon pozitív dolog. 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

Ennek a megvalósítására egy csoportot szeretnék felállítani. Várnám a javaslatokat, 

hogy kit vegyünk be ebbe a csoportba. Köszönöm a szót. 

Belusz László ÖB elnök 

Köszönjük szépen. 

 

 

10./ Napirendi pont 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2021. évben végzett 

munkájáról 

Belusz László ÖB elnök 

A beszámoló tartalmazza a Hivatal irodáinak és a felsőlajosi kirendeltségnek a 

munkáját. Olvasható, hogy a Hivatal munkatársai nagyon le vannak terhelve, rengeteg 

adminisztrációra van szükség. 

Köszönjük a Hivatal munkáját. Kérdezem dr. Balogh László jegyző urat, hogy kíván-e 

mondani valamit még? 

dr. Balogh László jegyző 

A 2021. év egy speciális év volt a Covid miatt. Próbáltunk helytállni az ügyfelek 

vonatkozásában. A hivatali működésben nagy gondunk van, hogy a póthagyatékok 

meghaladják a képességeinket. A közjegyzők, s a levéltárak sem haladnak vele. 

Belusz László ÖB elnök 

Köszönöm a Hivatal beszámolóját, látszik a sok munka, minden kollégának köszönjük 

a munkáját. Szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

82/2022. (V. 23.) ÖB hat. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója  

a 2021. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámo- 

   lóját a 2021. évben végzett munkájáról. 

   Határidő: 2022. május 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

 



20 
 

 

 

11./ Napirendi pont 

Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e valakinek bejelentenivalója? Nincs. 

Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 16.25 

órakor. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

  Belusz László     Sebők Márta 

  ÖB elnök      ÖB tagja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


