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2015. április 20. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
22/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
23/2015. (III. 20.) ÖB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  

és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
 

24/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 

25/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

26/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

27/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító  
Okiratának módosítása 
 

28/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 
 

29/2015. (IV. 20.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről 
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J EGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
               Bizottsága 2015. április 20-án, hétfőn délután 14.00 órakor, a Városháza  
               Dísztermében megtartott  n y  í l t  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosítására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes  polgármester 
     szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
2./ A 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és mó- Basky András 
     dosító okiratok elkészítése      polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Basky András 
               polgármester 
4./ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevé- Basky András 
     kenységéről        polgármester 
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5./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért Díjra érke- Belusz László 
     zett javaslat véleményezése      ÖB elnöke 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. február 19-i ülésén elfogadta az egyes 
szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A 
rendeletmódosítás a települési támogatásra és a rendkívüli települési támogatásra 
vonatkozóan is tartalmazta az új kérelem nyomtatványokat. A kérelemnek tartalmaznia 
kell az ellátást kérő személyek adatait, jogállását. A jegyző a szociális ellátásokra való 
jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése 
céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a jogosult és az adott ellátás 
megállapítása során figyelembe vett más személyek természetes személyazonosító 
adatait, belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelét.” 
A módosítás elfogadásával beépítésre kerül a rendelet mellékleteibe a jogosult és az 
adott ellátás megállapítása során figyelembe vett más személyek tartózkodási helye, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele, az ellátást igénylő személy állampolgársága, 
illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása. 
Korábban a jövedelemigazolást mellékletbe kellett létrehozni, ez a melléklet is 
szerepel most már a nyomtatványok között. 
dr. Balogh László jegyző 
Amikor a rendelet el lett fogadva, akkor ez a döntés is született, hogy 3 hónapon belül 
felülvizsgáljuk. A jegyzőnek a PTR rendszert kell vezetnie. Ez egy olyan központi 
nyilvántartás, ahova minden szociális ellátás felvezetésre kerül. A gyermekvédelmi 
kedvezmények is bekerülhetnek ebbe a körbe. Ez azt a célt szolgálja, hogy látjuk azt, 
hogy ki milyen támogatásra jogosult. TAJ szám, jogállás és tartózkodás megjelölése 
kellett ahhoz, hogy a rendszerbe fel tudjuk vinni az adatokat. Az előző bizottsági 
ülésen volt szó arról, hogy néhány ember több támogatást is igénybe vesz. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki egyetért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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22/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2015. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

az előterjesztés 1. mellékletét képező, Lajosmizse Város Önkor- 
mányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását  
annak mellékletével együtt. 
Határidő: 2015. április 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
A 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok 
elkészítése 
Belusz László bizottság elnöke 
Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény értelmében 2015. január 1-jétől az 
alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján 
közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. A költségvetési szervek 
módosítását is el kell készíteni. Nem lenne-e elegendő azokat a módosításokat 
elvégezni, amik most szükségesek? 
Az előterjesztés mellékleteként az alapító okiratok szerepelnek az ehhez kapcsolódó 
módosító okiratokkal. Van-e ehhez kiegészítés? 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Egyszerűbb lesz a módosítás ebben a formában. A Magyar Államkincstár javasolta, 
hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor a Képviselő-testület fogadja el az új rendszert, 
mert a nagyobb volumenű módosítás a régi szerint problémásabb lenne. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménynél az előterjesztés szerint a 
költségvetési szerv alapításának dátuma 2000. január 01. Ez a dátum az orvosi rendelő 
alapításának a dátuma. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
A Kormányhivatallal egyeztettem ezt az adatot. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A központi orvosi rendelő befogadta az EGYSZI-nek a feladatait és történt egy 
névváltozás, s az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2001. január 1. 
napjától működik. A központi orvosi rendelőbe olvadt bele az EGYSZI. 
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Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az óvoda, mint költségvetési intézmény létrejöttének időpontja az előterjesztésben 
1996. február 10-e. Óvodai nevelés Lajosmizsén évek óta van. 
Basky András polgármester 
Az IGSZ lett létrehozva 1996-ban, s a költségvetésének elszámolását az IGSZ végezte, 
lehet, hogy ezért van ez a dátum. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A Rákóczi utcai óvoda azért lett „30”-as szám, mert a volt szolgálati lakás „32”-es 
számra változott. 
Varga Mária bizottsági tag 
A Művelődési Ház és Könyvtár alapítási dátumaként 2000. december 20-a szerepel az 
Alapító Okirat módosításban. Az Intézmény 1999. augusztus 20-án került átadásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nem egyértelmű a központi adatrendszer, az eredeti dokumentumokat kell megnézni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megnézzük az alapítási évszámokat és pontosítjuk. 
Van-e még egyéb kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést.  
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét, a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását elfogadja azzal, hogy az alapítás dátumát 
pontosítani kell, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2015. (III. 20.) ÖB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét, Meserét  
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okira- 
tának módosítását azzal, hogy az alapítás dátumát pontosítani kell. 
Határidő: 2015. április 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítását elfogadja azzal, 
hogy az alapítás dátumát pontosítani kell, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét, Lajosmizse 
   Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
   Alapító Okiratának módosítását azzal, hogy az alapítás dátumát 
   pontosítani kell. 
   Határidő: 2015. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét, Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára Alapító Okiratának módosítását elfogadja azzal, hogy az alapítás dátumát 
pontosítani kell, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét, Lajosmizse 
   Város Művelődési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosí- 
   tását azzal, hogy az alapítás dátumát pontosítani kell. 
   Határidő: 2015. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását elfogadja azzal, hogy az alapítás dátumát 
pontosítani kell, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, Lajosmizsei Kö- 
   zös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását azzal, 
   hogy az alapítás dátumát pontosítani kell. 
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   Határidő: 2015. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés V. határozat-tervezetét, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítását 
elfogadásra javasolja azzal, hogy az alapítás dátumát pontosítani kell, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító  
Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
   
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek az előterjesztés V. határozat-tervezetét, Lajosmizse Város Ön- 
  kormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
  Alapító Okiratának módosítását azzal, hogy az alapítás dátumát pon-
  tosítani kell. 
  Határidő: 2015. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
Belusz László bizottság elnöke 
A Képviselő-testület a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban 
rögzíti. Ezt az új Képviselő-testület megalakulásától számított 6 hónapon belül 
készíti el a helyi önkormányzat. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten 
meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi 
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági 
program egy fejlesztési terv, mely a megyei fejlesztési tervvel van összhangban.  
A gazdasági program tartalmazza az infrastruktúra- és közlekedésfejlesztést, gazdasági 
versenyképesség fejlesztését, társadalom és humánerőforrás fejlesztését, multifunkciós 
agrárgazdaság kialakítását és vidékfejlesztést, környezetminőség javítását, oktatás, 
egészségügy, szociális ellátás fejlesztését, közművelődési és sport tevékenység, 
agrárgazdaság belterületi úthálózat fejlesztését, parkok, tó környékének a rendezését, 
kommunális felügyeletet, piacfelügyeletet és vásártartást, temetkezési szolgáltatásokat. 
A mellékletben megtalálhatjuk a megvalósult projekteket és az akcióterveket. Ki 
kellene venni az anyagból azokat az egyesületeket, amelyek már nem működnek 
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Lajosmizsén. Az úthálózat fejlesztésénél a belterületi úthálózat szilárd burkolattal való 
ellátását szeretnénk. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek hozzászólása, kiegészítése a gazdasági programmal 
kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Civil szervezetnél van egy központi nyilvántartás. A Női Kézilabda Klub működik, 
csak UKC néven, ezt nem törölném ki. 
Belusz László bizottság elnöke 
A 31. oldalra bele kellene tenni a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátását is 
bele kellene tenni. 
Basky András polgármester 
Rendben van, akkor tegyük bele a belterületi úthálózat és a nem belterületi út szilárd 
burkolattal való ellátása. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ki segített Horváth Sándornak ennek az anyagnak összeállításában? 
Basky András polgármester  
A HBF Hungaricum KFT segített neki. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon megérdemli a dicséretet, mert nagyon szép anyag. Úgy gondolom, hogy tiszta, 
érthető ez a gazdasági program, nagyon komoly adatbázist találunk benne, és, hogy új 
adattartalmak vannak benne. 
Az egyes területeken, amik vannak fejlesztések, azokkal a fejlesztési célkitűzésekkel 
találkoztunk, amik felszínen vannak és meg szeretnénk valósítani. Van remény arra, 
hogy a városközpontnak tudunk pénzt szerezni. 
Basky András polgármester 
Amikor látjuk azt, hogy mennyit szeretnénk megvalósítani, akkor megnézzük azt, 
hogy hogyan tudunk csatlakozni a megyei fejlesztési tervekhez. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon nagy örömmel láttam az iskolai fejlesztés létrehozását, ezen belül a 
középiskola fejlesztést. Lajosmizsének van egy körzetközponti szerepe, így belefér a 
középiskolának a létrehozása. 
Fontos, hogy milyen új szolgáltatásokat tudunk adni az új vállalkozóknak. 
Varga Mária bizottsági tag 
Azoknak az ügyfeleinknek, akik mögött nincs infó kommunikációs háttér, azoknak 
ebben segítséget nyújtunk. Van konkrét pályázati megvalósulási irányelv? 
Basky András polgármester 
Még nincs, de konkrét fejlesztési irány van, s ebben szeretnénk elindulni. 
Varga Mária bizottsági tag 
Örömmel olvastam ezeket a fejlesztési irányvonalakat. A komplex turisztikai 
fejlesztést szeretném kiemelni, ami a meglévő turisztikai dolgokra épül. Az elmúlt 
időszakban a puszta bíró házát meg tudtam látogatni. Ezt az örökséget, értéket nem 
kellene veszendőbe hagyni. A pusztában lévő értékek megmentésére nagyon nagy 
hangsúlyt kellene fektetni. 
Basky András polgármester 
Két hete jártam arra, és azt tapasztaltam, hogy szét van bontva. 
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Varga Mária bizottsági tag 
Ha magánkézben van, akkor meg is lehetne vásárolni. 
Bujdosó János bizottsági tag 
Egy egyesület létrehozásán gondolkodunk, s a felhalmozott értékeket megpróbáljuk 
összegyűjteni. A Puszta Bíró házánál később egy múzeumot szeretnénk létrehozni. 
Próbálunk felállítani egy idegenforgalmi rendszert. Amit lehet, azt meg fogjuk 
próbálni helyreállítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az a tapasztalat, hogy a régi épületeket le akarják bontani. Egy-egy ilyen épületet 
érdemes lenne megtartani ilyen értékekkel. Jó lenne táblákkal jelezni a fontosabb 
épületeket. 
Belusz László bizottság elnöke 
A gazdasági programban olyan dolgok szerepelnek, amelyek ha megvalósításra 
kerülnek, akkor a további 5 éves ciklusban azzal mindenki meg lehet elégedve. Az 
értékeknek a megjelölése, fenntartása fontos. Meg kellene keresni azokat a pályázati 
lehetőségeket, amelyekre az önkormányzat támogatást tud adni. Ennek a művelődési 
ház legyen a felelőse. 
A gazdasági programot elfogadásra javaslom. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját. 
  Határidő: 2015. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság látja el. Az öt fős Bizottság elnöke: Basky András - polgármester, tagjai: 
Guti Istvánné – Művelődési Ház Intézményvezető, Hajdrik Gabriella, Tari Endre, 
Rimóczi László. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság -  a jogszabály erejénél fogva – 
munkájába bevonta a Nemzeti Közművelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodáját. 
Az Intézet szakmai munkáját Imre Károly területi koordinátor képviseli. 
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A Bizottsággal kapcsolatos munkaszervezeti teendőket a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal két munkatársa Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
és Horváth Sándor pályázati referens látja el. 
A 2014. szeptemberi beszámoló óta eltelt időszak alatt a Bizottság két ülést tartott. A 
Polgármesterhez agrár- és élelmiszergazdaság, épített környezet, kulturális örökség és 
természeti környezet kategóriában érkeztek be javaslatok az alábbiak szerint: 
1.) 
Nemzeti érték megnevezése Tóth Rozália festőművésznő alkotói munkássága 
Javaslatot benyújtó neve  Kecskésné Losonczi Gabriella 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
2.) 
Nemzeti érték megnevezése Lajosmizsei Református Templom 
Javaslatot benyújtó neve  Ferenczy József 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
3.) 
Nemzeti érték megnevezése Vinnainé Csurpek Ágnes 
Javaslatot benyújtó neve  Vinnainé Csurpek Ágnes 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
4.) 
Nemzeti érték megnevezése Dr. Csire Géza cserépedény magángyűjteménye 
Javaslatot benyújtó neve  Basky András 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
5.) 
Nemzeti érték megnevezése Czigány Péter helytörténeti magángyűjteménye 
Javaslatot benyújtó neve  Dudás Klára 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
6.) 
Nemzeti érték megnevezése Régi Városháza – Földeáki Csárda  
Javaslatot benyújtó neve  Dudás Klára 
Szakterületi kategória  Épített környezet 
 
7.) 
Nemzeti érték megnevezése Lajosmizsei Helytörténeti Gyűjtemény  
Javaslatot benyújtó neve  Dudás Klára 
Szakterületi kategória  Kulturális Örökség 
 
8.) 
Nemzeti érték megnevezése Charolais Kft. Lajosmizse  
Javaslatot benyújtó neve  Basky András 
Szakterületi kategória  Agrár- és élelmiszergazdaság 
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9.) 
Nemzeti érték megnevezése Vellai János gyertyaöntő munkássága és  
                                                       díszgyertyái  
Javaslatot benyújtó neve  Mezeiné Hrubos Henriette és Takó Márta 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
10.) 
Nemzeti érték megnevezése „Mizsei Óriás” tölgyfa  
Javaslatot benyújtó neve  Horváth Sándor 
Szakterületi kategória  Természeti környezet 
 
11.) 
Nemzeti érték megnevezése Őszikék Nyugdíjas Klub  
Javaslatot benyújtó neve  Dudás Klára 
Szakterületi kategória  Kulturális örökség 
 
A Lajosmizsei Települési Értéktárba eddig összesen 30 érték került felvételre. 
 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság javaslata alapján a Bács-Kiskun Megyei 
Értéktárba eddig felvett értékek: 

- Kiss Cukrászda – Kiss Zoltán cukrászati termékei, 
- Ortan Patrik – szíjgyártó és nyeregkészítő munkássága, 
- Rimóczi László – Grillázs termékei, 
- Tanyacsárda, 
- Pusztatemplom romjai, 
- Szent Lajos templom Lajosmizse (Lajosmizse Római Katolikus Templom), 
- Polyák Imre sportolói életműve, 
- Benke László gasztronómiai munkássága, 
- Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar. 

 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Rigó Pálnak évtizedekre visszamenő képei lehetnek összegyűjtve. Ugyanúgy Csire 
Vincének is évtizedekre visszamenő anyaga lehet.  Rigó Pál és Csire Vince minden 
eseményen ott van. Ezek nem kerülhetnek bele a Települési Értéktárba? 
Basky András polgármester 
Ez biztos, hogy támogatható, ha benyújtásra kerül. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezek az emberek az önkormányzati rendezvényeken vesznek fel előadásokat. Ezért 
kapnak támogatást? 
Basky András polgármester 
Bizonyos támogatást kapnak, főként Rigó Pál. A filmeket több esetben az 
önkormányzat megvásárolja. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még hozzászólás? Nincs. A beszámolót elfogadásra javaslom, s szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2015. (IV. 20.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevé- 
   kenységéről szóló beszámolót. 
   Határidő: 2015. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérem, hogy akinek e napirendi pont keretében van bejelentenivalója, tegye meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Tájékoztatom a bizottság résztvevőit, hogy holnap délelőtt 10.00 órakor az Idősek 
Klubjában dr. Bartal Sándor gyógyszerész úr a patika alakulását fogja elmondani. 
Kérünk mindenki, hogy akit érdekel, jöjjön el. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban tönkre ment a Csordás bolttal szemben lévő buszmegálló, mert 
egy sofőr belehajtott. A buszmegálló javítása megtörtént, a helyreállítás költségeit a 
vétkes meg fogja téríteni. 
Lajosmizse buszváróinak a kérdésköre mindig problémás. Mindig felvetődött, hogy a 
kisebb buszvárókat is meg kellene csinálni. Kovács Gábor egy tervet készített erre 
vonatkozóan. Megkeresett engem Deák Róbert Tatabányáról, hogy buszvárókat 
helyeznének ki bérmentve, s cserébe ott reklámtevékenységet folytatna. Megküldte a 
mintát hozzá. A két központi buszvárónak van egy verziója, ami bérmentve 
kihelyezhető.  
Kovács Gábor építész 
Szilágyi Ödön Molnár Norbertet kérte meg, hogy készítsen árkalkulációt. Ez meg is 
érkezett, s 2.200.000.- Ft+ÁFA lenne darabonként a költség. Ez soknak tűnik. Ez nem 
egy kivitelezői ajánlat, hanem egy tervezői költségvetés, s a térburkolat nincs benne 
ebben. 
Basky András polgármester 
Az nem kérdés, hogy fedett buszmegállót csináljunk. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Először a buszmegálló környékét kellene rendezni és meglátjuk, hogy ez milyen 
hangulatot teremt. Legalább a 6 buszvárót egységesen kellene rendbe tenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
A vasútállomás melletti parkoló elkészült. Van-e már tárgyalás arra vonatkozóan, hogy 
melyik buszok fognak megfordulni és érkezni oda? 
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Basky András polgármester 
A ladánybenei járatok ott fognak megállni. 2-3 busz van, ami a körforgalomnál nem 
tud megfordulni. Ami megáll a Művelődési Ház mellett, annak a központi 
buszmegállóban kellene megállnia. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Buszpályaudvart kellene létesíteni. 
Kérdésem, hogy a vasútállomáson lévő fákat, virágokat a P+P parkolóban ki locsolja? 
Kovács Gábor építész 
A kertészeti dolgozók. 
Belusz László bizottság elnöke 
A központban egy központhoz illő buszmegálló vonal kellene. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Azt kellene mondani a vállalkozónak, hogy mi biztosítanánk reklámfelületet pénzügyi 
támogatás fejében. 
Basky András polgármester 
A központi buszmegállót nem tudjuk támogatni, mert arra más elképzelésünk van. 
Belusz László bizottság elnöke 
A központi buszmegállónál maradnánk az épített buszmegállónál és segítene a 
reklámfelület kialakításában. 
Kovács Gábor építész 
A két buszmegállót meg kellene terveztetni. 
 
15.45 órakor Mezei Anett bizottsági tag eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kovács Gábor terve szép, ezt tovább kellene vinni. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy nyílt bizottsági ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt 
ülésünket ezennel berekesztem 15.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László sk.    Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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