
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/570/2016. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2016. november 22-én 
megtartott üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
84/2016. (XI. 22.) ÖB hat. A Lajosmizsei Fekete István Általános  

Iskola működésének átadása 
85/2016. (XI. 22.) ÖB elnök Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára igazgatói beosztásának ellátására  
pályázati felhívás kiírása 

86/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhíváshoz   
kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező 
bizottság megválasztása  

87/2016. (XI. 22.) ÖB hat  Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb  
önkormányzati lakással kapcsolatos kérelmek 

88/2016, (XI. 22.) ÖB hat. Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb  
önkormányzati lakással kapcsolatos kérelmek 

89/2016.  (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló  
7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletmódosításáról 

90/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Hótoló lap beszerzésére felhatalmazás 
91/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

92/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse, Dózsa György út 155. /2. számú 
egyéb önkormányzati lakás felújítása 

93/2016. (XI. 22.) ÖB hat. A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv véleményezése 

94/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata  
Sportkoncepciójának felülvizsgálata 

95/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. évi munkaterve 

96/2016. (XI. 22.) ÖB  Közterületek névadása 
97/2016. (XI. 22.) ÖB hat. Pályázat benyújtása a Polyák Imre Sportcsarnok 
98/2016. (XI. 22.) PEB hat Polgármester 2016. évi jutalma 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2016. november 22-én, du: 13.00 órakor, a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
          dr. Balogh László jegyző 
          Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
          dr. Faragó Viktor családsegítő szolg.munkatársa 
          Plicta Ildikó ált.isk.igazgató 
          Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
          Guti Istvánné műv.ház.vezető 
          Orbán Antal települési képviselő 
                                                            Dodonka Csaba pályázati referens 
                                                            Gulyás Attiláné pénzügyi ügyintéző 
                                                            Horváth Sándor pályázati referens 
                                                            Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
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 egyéb módosító, illetve 
kiegészítő javaslata? Amennyiben nincs, nekem annyi lenne a javaslatom, hogy a 
napirendi pontok közül, amelynél vendégek vannak, azokat tárgyalnánk először. Aki 
ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ A Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola működé-  Basky András 
     sének átadása        polgármester 
2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói be- Basky András 
      osztásának ellátására pályázati felhívás kiírása   Basky András 
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          polgármester 
3./ Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb önkormány- Basky András 
     zati lakással kapcsolatos kérelmek     polgármester 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2016. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális polgármester 
     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
5./Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
    ………/2016. (…..) önkormányzati rendelete a 2016. évi költ- polgármester 
    ségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet mó- 
    dosításáról 
6./ A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési  Basky András 
     Terv véleményezése       polgármester 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Sportkoncepciójának fe- Basky András 
     lülvizsgálata        polgármester 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     2017. évi munkaterve       polgármester 
9./ Közterületek névadása       Basky András 
          polgármester 
10/ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Basky András 
      pályázat keretében       polgármester 
11/ Polgármester 2016. évi jutalma     Basky András 
          polgármester 
12/ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola működésének átadása 
Belusz László ÖB elnök 
December 31-vel a Fekete István Általános Iskolai Sportiskola működésének átadása 
megtörténik. A mi tulajdonunkban maradnak az épületek, csak ingyenes 
vagyonkezelés címén kerül átadásra.  
Felsorolásra kerültek azok az ingatlanok, amelyek átadásra kerültek, s azok is, 
amelyek.nem. 
Ezt a következő táblázat mutatja:  
 
„A” épület – Új Iskola; „B” épület – Tornaterem+lelátó; „C” épület - Régi iskola; 
„D”épület – Étterem, konyha; „E” épület – volt Kollégium; „F”épület-volt Gyakorlati épület 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
„A” épület (Új iskola 
földszint) 

 489,52 

Emelet  434,98 
 „A” épület földszint (volt szolgálati 

lakás, öltözők a csarnokhoz) 
292,59 

 „B” épület (tornaterem+lelátó) 1065,8+82,4 
„C” épület földszint (Régi 
iskola) 

 911,04 

„C” épület emelet (Régi iskola)  860,96 
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„D” épület (kazánház, gépház, 
ebédlő előtti folyosó) 

 275,23 

 „D” épület (étterem, konyha ..) 542,68 
 „E” épület földszint (tárgyaló, IGSZ…) 156,81 
„E” épület földszint  586,89 
„E” épület I. emelet (Volt 
kollégium) 

 762 

„E” épület II. emelet (Volt 
kollégium)  

 759,09 

„F” épület (Volt Gyakorlati 
épület) 

 197,78 

700/1 helyrajzi szám összesen  7417,77 
Átadott összesen  5277,49 
 Nem átadott összesen 2140,28 
 
Lajosmizse 844/1 hrsz. (Mizsei úti iskola) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
Tantermek, tanári szoba….  260,146 
844/1 helyrajzi szám összesen  260,146 
Átadott összesen  260,146 
Lajosmizse 9/1 hrsz. (Súry Iskola) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
Tantermek, tanári szoba..  408,7 
9/1 helyrajzi szám összesen  408,7 
Átadott összesen  408,7 
 
Lajosmizse 56/2 hrsz. (Mathiász utcai épület) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
 Teljes ingatlan 191 
 56/2 helyrajzi szám összesen 191 
 Nem átadott összesen Tankerületi Központ 

feladatellátását szolgáló 
bruttó terület : 0 m² 

 
Lajosmizse 32 hrsz. (Volt Pártház épülete) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
 Teljes ingatlan 248,28 
 32 helyrajzi szám összesen 248,28 
 Nem átadott összesen Tankerületi Központ 

feladatellátását szolgáló 
bruttó terület : 0 m² 

 
A Mathiász utcai épület nem kerül átadásra, 16 fő veszi igénybe ezt az épületet. Az 
integrációs óra a 3. tanteremben van.  Kaptunk egy megállapodás-tervezetet, ahol a 
polgármester úrék módosításokat hajtottak végre. Ezek részben már elfogadásra 
kerültek, részben nem. Átadom a szót jegyző úrnak. 
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dr. Balogh László jegyző 
A megállapodást kell elfogadni. Vagyonkezelési szerződésre tettünk észrevételeket, 
próbáltunk változtatásokat eszközölni. A 3. oldalon pontosítások vannak a kiosztott 
anyagban. A gyermekek étkeztetésének átkísérését nem fogják tudni megoldani. 
III. fejezet 8. pont. A KLIKK nem tud biztosítást kötni, azt kérték tőlünk, hogy a 
meglévő biztosításunkat továbbra is tartsuk fenn számukra is. Ez méltányolható kérés 
a részükről. 
5. oldal. 12. pont. Ezt kihúzattam, mert én ezt jogi értelemben aggályosnak tartom. A 
használat haszonszerzés és a birtoklás joga megy át a rendelkezés jogcímén. 
28. pont. Megnyugvást jelenthet számunkra. 
21. pont. Tisztázni kellene annak értelmezését. 
Basky András polgármester 
Olyan szerződést szeretnék aláírni, ami mindenkinek megfelelő. 
Basky András polgármester 
A 3. pontba bele kellene írni, hogy a „volt kollégium” 
A 700/1-es hrsz-ú udvart is átadjuk. Ezt Tengölics Judit jelezte. Súri és Gépállomási 
iskola tekintetében is az udvar átadásra kerül a megfelelő hrsz-okon. A Mathiász utcai 
épület marad. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A megállapodás mellékletei. A mai nap folyamán ki fogjuk küldeni e-mailben, délelőtt 
egyeztettük, hogy pontosan melyik melléklet alatt mit látunk. Az 1. mellékletbe 
kerüljön be a 700/1. hrsz. a Súri iskola és a Gépállomási iskola tekintetében, ami az 
udvar. 
II. melléklet. Gépjárművet nem adunk át. 
XI. melléklet: Az ebben levő dolgokat nem lehet kivenni, minden ilyen mellékletnél 
egy ilyen nyilatkozat lesz, hogy az önkormányzatra nem érvényes. Amit meg tudunk 
küldeni, azt a mai napon megküldjük a Képviselő-testület tagjai részére. A 6.-os 
mellékletet, a dolgozók béreinek táblázatát nem fogjuk kiküldeni e-mailben.  
Belusz László ÖB elnök 
Az elszámolás közüzemi számlák vonatkozásában hogyan fog teljesülni? 
dr. Balogh László jegyző 
Külön megállapodások lesznek kötve ezekre a kérdésekre, most csak a legfontosabb 
dolgokban döntünk. Ezekre javasoljuk felhatalmazást adni a polgármester úrnak. A 
mellékletek még nem állnak rendelkezésünkre teljeskörűen, csak később. 
Belusz László ÖNB elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel? Nincs. Elfogadásra 
javaslom azokkal a kiegészítésekkel, amik korábban elhangzottak. 
dr. Balogh László jegyző 
„E” épület (volt kollégium) megjelölés szerepeljen. 
A határozat-tervezet 1. oldal 3. pont (3) bekezdése: 
A nyilvántartás a földterületre vonatkozik, ha átadjuk, a 700/1-es hrsz-ban az udvar 
benne van. 
 
 
. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon jó döntés volt, hogy a kollégium átalakításáról korábban döntött a Képviselő-
testület, s ez meg is történt, mert addig, amíg az új sportcsarnok el nem készül, a volt 
Pártház épületét használják testnevelés órákra a tanulók, de a KLIKK fogja fizetni a 
ráeső bérleti díjat.   
Belusz László ÖB elnök 
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, hozzászólás, elfogadásra javaslom a Lajosmizsei 
Fekete István Általános Iskolai Sportiskola működésének átadására vonatkozó 
intézkedéseket az előterjesztés határozat-tervezete és az előterjesztés 1. melléklete 
szerint. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
84/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Fekete István Általános  
Iskola működésének átadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét és az előterjesztés 1. mellékletét. 
   
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztásának 
ellátására pályázati felhívás kiírása 
Belusz László ÖB elnök 
Eltelt öt év. 2017. április 30-án lejár az intézményvezetőnek a mandátuma. Pályázatot 
kell kiírni. A pályázat javaslom tartalmazza: a „helyi értékek megóvására tett 
javaslatait, elképzeléseit, és koncepciójának a bemutatását”. Ezzel még ki kellene 
egészíteni a pályázatot. A megbízatás öt évre szól.  A kezdő napja 2018. május 1-je, 
megszűnésének napja  2023. április 30. 
A pályázattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Nincs. 
A beérkezett pályázatok elbírálására szakértelemmel rendelkező bizottságot kell 
létrehozni. Erre kérek javaslatot. 
Basky András polgármester 
Ramháb Mária a Kecskeméti Megyei Könyvtár (Hírös Agóra) igazgatója, vagy 
munkatársa szokott lenni a bizottság tagja, plusz az Önkormányzati Bizottság tagjai és 
a polgármester. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek még további kiegészítése, vagy javaslata? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói 
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beosztásának ellátására a pályázati felhívás kiírását azzal, hogy a pályázati felhívásba 
kerüljön bele, hogy a pályázatnak tartalmaznia kell: a „helyi értékek megóvására tett 
javaslatait, elképzeléseit és koncepciójának a bemutatását”. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
85/2016. (XI. 22.) ÖB elnök 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára igazgatói beosztásának ellátására  
pályázati felhívás kiírása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét, és annak mellékletét képező pályá- 
  zati felhívást azzal, hogy a pályázati felhívásba kerüljön bele: 
 

„A pályázatnak tartalmaznia kell” szövegrészbe:  
„-a „helyi értékek megóvására tett javaslatait, elképzeléseit, és  

              koncepciójának bemutatását.” szövegrész. 
 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói 
beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel 
rendelkező bizottság legyen létrehozva, s annak tagjai legyenek Ramháb Mária a 
Kecskeméti Megyei Könyvtár igazgatója, plusz az Önkormányzati Bizottság tagjai, 
polgármester, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
86/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhíváshoz kapcsolódóan  
szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói 
   beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésre 
   szakértelemmel rendelkező bizottság legyen létrehozva, melynek 
   tagjai legyenek: 

- Ramháb Mária a Kecskeméti Megyei Könyvtár igazgatója, 
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- Önkormányzati Bizottság tagjai:  
- Belusz László   elnök 
- Borbély Ella  tag 
- Sebők Márta  tag 
- Dóka-Mezei Anett tag 
- Kocsis Györgyné tag 
- Varga Mária  tag 
- Sápi Zsomborné tag 
- Basky András polgármester 

 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb önkormányzati lakással kapcso- 
latos kérelmek 
Belusz László ÖB elnök 
Püspöki Norbert és Seres Bernadett adott be kérelmet a Lajosmizse, Dózsa György út 
155. szám alatti 2. számú egyéb önkormányzati lakás bérlésére vonatkozóan. 
Seres Bernadett a Lajosmizse, Bene 114/B. épületben él családjával nagyon rossz 
körülmények között. A legkisebb gyermekük 2 éves, a legidősebb 16 éves. Az épület 4 
x 5 m-es nagyságrendű, amiben élnek.  
Ahhoz, hogy a kérelmezett egyéb önkormányzati lakásban az alapvető szükségleteket 
biztosítani tudják, még az önkormányzatnak kellene hozzátenni pénzeszközöket.  Kb. 
300.000.- Ft-ból lehetne rendbe tenni. Az előszobában burkolatot kellene tenni és a 
festést elvégezni. 
Püspöki Norbert külön szeretne költözni a testvérétől, a másik pedig egy igen szegény 
körülmények között élő család. 
Én javasolnám Seres Bernadettnek kiutalni a lakást. Szeretném a szakmát 
megkérdezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A kérelemhez adtunk egy tájékoztatót, dr. Faragó Viktor külön eljött, a családnak ő a 
gondozója, ő tartja velük a kapcsolatot, a felmerülő kérdéseket segít megválaszolni. 
dr. Faragó Viktor 
2013-tól vagyunk kapcsolatban a családdal. Együttműködőek a szülők. Öt gyermekről 
van szó, 2 éves, 7 éves, 13 éves és 15 éves gyermekekről van szó. Seres Bernadett és 
élettársa közösen nevelik a gyermekeket. 93.000.- Ft a gyermekek után járó ellátás, a 
férj a közmunkaprogramban dolgozik. Erre a lakásra ez a család nagyon rászorult. Az 
a körülmény, ahol ők élnek és tartózkodnak, balesetveszélyes ez a körülmény. Az 
együttélés a helyszűke miatt bonyolulttá válik. 
A szülő a tőle elvárható módon gondoskodik a gyermekeiről, ellátja őket, gondoskodik 
róluk, elviszi az iskolába, óvodába, nincs igazolatlan hiányzás. Eddig a gyermekekkel 
kapcsolatos komoly probléma nem érkezett be. A szülő a gyermek tanulmányairól 
tájékoztat bennünket. Legjobb tudomásunk szerint iskolába járnak. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Miért került a család ebbe a helyzetbe, hogy ilyen körülmények között él. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az anya állami gondozott volt. Seres Bernadettnek a nagybátyja csinálta ezt a 
„kutricát”, s így került ebbe a helyzetbe. Keskeny József közhasznú foglalkoztatásban 
dolgozik. Egy lovuk van, ezzel ők dolgoznak, próbál más munkát is felvállalni az apa. 
Az udvar mindig tiszta volt, megpróbált rendelt tenni, főz, gondoskodik a családról. 
Ilyen életveszélyes körülmények között más család nem lakik tudomásunk szerint. A 
családnak felajánlottunk más munkalehetőséget, ő ebben a közhasznú 
munkavégzésben szeretne munkát vállalni. Amikor nincs közhasznú munka, akkor 
pedig számos munkát vállal mellette. Így több jövedelemre szert tesz, mint ha 
elmennek egy gyárba betanított munkásként dolgozni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ott az önkormányzatnak egy jelentős összeget kellene beinvesztálni ahhoz, hogy 
normális körülményeket lehessen biztosítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az anya és az apa foggal-körömmel ragaszkodik a gyermekekhez. 
dr. Faragó Viktor 
Nincs veszélyben a gyermekek testi veszélyeztetése és ellátása. Gondozva vannak és el 
vannak látva tisztességesen. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az önkormányzatnak mennyibe kerülne ennek az ingatlannak a lakhatóvá tétele? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az elektromos vezetéket kellene átvizsgálni, ez 350.000.-Ft, ezt nagyon soknak 
tartom, ez túlzás. Festés kellene, hogy két kis előtérbe 12 m linóleummal való 
burkolása és a kémény bevizsgálása és a szerelvényezés. Ez a lakás augusztus óta üres. 
A cserepet nem kell megcsináltatni. 
Belusz László ÖB elnök 
Egy pár cseréppel ez megoldható, nem kell lecserélni a tetőt. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az önkormányzat részéről 700-800 ezer forintból ezt rendezni lehet. Az egész 
lakásnak a teljes komplett berendezése fel van ajánlva a berendezésnek. Intézményünk 
egy stábja adományból kaptunk segítséget, ezt a családot tudnánk segíteni. Kivittük 
azokhoz a családokhoz ezt az adományozót, hogy megnézze, kinek adja az adományt. 
3000 svájci frankot is hoztak és elmondták, hogy szeretnék, ha azokra a családokra 
költenénk, akiket ő látott. 
Seres Bernadettékhez is menne ez az adomány. Ebből az adományból szeretnénk 
beszállni a rezsibe. 5+2 évre adnánk bérbe a lakást. Nagyon nehéz körülmények között 
élnek, mert a szomszédból kapják a villanyt és a vizet, de nincs tartozásuk ezt illetően, 
fizetik a költségeiket.  
Orbán Antal települési képviselő 
Bérleti díjat tudnak fizetni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ebből a szerény összegből nem tudják kifizetni az 50.000.- Ft-os albérletet. A 10.000.-
Ft-ot tudnák fizetni. Jövedelmük alapján ők nem képesek arra, hogy ők vállaljanak 
magánszemélyektől albérleti ingatlant. Most egyéb kategóriában jöhetne számításba az 
albérlet. Nem tudunk másik ilyen családról, aki ilyen életveszélyes körülmények 
között élne. 
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Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, javaslata? 
Varga Mária bizottsági tag 
Az önkormányzatnak valamilyen módon ezen a családon segíteni kell. Azt kell 
eldönteni, hogy mekkora összegbe kerül az önkormányzatnak a felújítás. Annyi 
összeget felvállal-e az önkormányzat, hogy ezt a lakást biztonságossá tegye? Ha van rá 
lehetősége az önkormányzatnak, akkor segítsen. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Kérdés, hogy a bizottság és az önkormányzat úgy dönt-e, hogy megadja-e vagy sem. 
Ha megadják, akkor egy keretet kell meghatározni, hogy ebből ezt a lakást rendbe 
lehet tenni. Egy kicsit fel kellene gyorsítani, hogy ha ezt a lakást megkaphatja a család. 
Ezt ki kellene festeni és felszerelvényezni. Ez 10 napon belül lebonyolítható.  
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Ahol élnek, az életveszélyes. Öt gyermek lakik ott és a két szülő. Biztos, hogy ki kell 
költözni egy biztonságos helyre. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nem kérdés, hogy ezt a családot oda be kell költöztetni. 
Basky András polgármester 
Ezt a lakást megörökölték, ha betesszük oda őket, mert nincs hova menniük, állandó 
probléma sorozat lehet. Azt, hogy a lakást mennyiből tudjuk felújítani, az többféle 
lehet. A villany az nagyon fontos kérdés. 
Belusz László ÖB elnök 
Jelenleg ott földelés nélküli konektorok vannak, ezt is ki kellene cserélni, mert 
érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kell adni az önkormányzatnak. 
Basky András polgármester 
Meg kell vizsgáltatni a kéményt is, hogy azzal kapcsolatban sem legyen életveszélye 
helyzet. Egy hét tagú családnak az a lakás kicsi, még abban az udvarban két lakó lakik, 
legalább 10-en felüli létszám lesz. 5-7 év múlva bárkit nem tudunk onnan kitenni. 
Fontos, hogy a családsegítő szolgálat ott álljon a család mögött és az esetlegesen 
adódó konfliktusokat tudják kezelni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Muszáj fenntartani ilyen lakásokat, hogy segíteni tudjunk ilyen családoknak. Abban, 
amiben eddig laknak, azzal valamit kezdeni kellene, hogy ne tudjon még egy ilyen 
helyzet kialakulni más családdal. 
dr. Faragó Viktor 
Ahol a Seres Bernadett lakik családjával, az ottani tulajdonos elbontja ezt a lakást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Jó lenne tudni egy konkrét összeget, hogy ez mennyiben terheli az önkormányzatot. 
Basky András polgármester 
495.000.- Ft, amit erre a célra tudunk fordítani. A Családsegítő Szolgálat 
végiggondolja, hogy mire van szüksége a családnak. Ha ez a család beköltözik, akkor 
a probléma továbbra is hatványozódik az önkormányzat részére. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az Önkormányzatnak feladata a rászoruló családokon segíteni. 
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Basky András polgármester 
Azok a települések, akik nagy létszámú bérlakásokkal rendelkeznek, problémájuk van. 
Barakklakásokban sem fizetnek a bérlők, de a másik bérlő sem fizet rendesen, aki 
ebben az udvarban lakik. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nem fogom tudni azt mondani, hogy soha többé nem lesz probléma. Az anya viszont 
mindent megtesz a gyermekekért, az biztos.  
Sebők Márta  bizottsági tag 
Lakhatási támogatást ennek a családnak nem tudna adni az önkormányzat. Valami 
bérleményt kellene keresni. Ennek a családnak egy életen át kellene fizetni a közüzemi 
számláit. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Másnak is fizettük a közüzemi számláit. Nem lehet az, hogy csak a rendezett anyagi 
körülményekkel rendelkezőket kell segíteni. Ezt itt nem lehet lezárni. 
Belusz László ÖB elnök 
Átmeneti segítséget kellene biztosítani. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Segítsünk nekik, de ne úgy, hogy lakást biztosítsunk számukra. Valamilyen szociális 
lakást szerezzünk az ő részükre, és besegítenénk a bérleti díj fizetésébe. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Két évig, ha 40.000.- Ft-os bérletet finanszíroznánk, akkor 1 millió forintért tanyát is 
tudnánk venni. 
dr. Faragó Viktor  
Azzal, hogy most ő beköltözne ebbe a lakásba, nem az a célja, hogy örökre ott 
maradna. A gyermekekért kellene ezt megtenni, hogy nagyobb legyen a hely és 
közelebb legyen az iskola. 
Belusz László ÖB elnök 
Úgy legyen. Próbáljuk kiadni számukra. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az állagmegóvást bele kellene tenni, s az gátat szabna az esetleges rongálások 
vonatkozásában. 
Basky András polgármester 
Az óvodában, iskolában nincs a gyermekekkel probléma. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az anyának kellene odaadni a lakást, s vele költözzön az élettársa is. Itt az anya 
pozícióját erősítenénk. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Maximum öt évre köthető a szerződés. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Úgy nem lehetne, hogy 3+2+2 év? Mert ha fizetnek rendesen, akkor lehet több időre is 
adni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Úgy nem lehet. 
Borbély Ella bizottsági tag 
3 év után felül lehetne vizsgálni és utána + 2 év és ha minden rendben van, akkor még 
megkaphatnák 2 évre. 
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Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Most maximálisan öt évre adható ki. Plusz 2 évre meghosszabbítható. Ez nem jelenti 
azt, hogy automatikusan meghosszabbítható. Ha bizottság nem használja ki az öt évet, 
akkor is csak egyszer módosíthatja. Ha kiadja 5 évre, 3 év után egy felülvizsgálatot 
kellene csinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
Azzal a feltétellel kiadhatjuk öt évre, hogy ha nem halmoz fel fizetési kötelezettséget, 
s a gyermekeinek ellátását megfelelően rendezi. 
Orbán Antal települési képviselő 
Konténerház mennyibe kerül? 
Basky András polgármester 
1 millió forint alatti. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Inkább 1-2 évre bérelni kellene nekik, mert egész életen keresztül viseljük a terheket.  
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még ezzel kapcsolatban vélemény? Nincs. 
Javaslom Seres Bernnadették részére kiutalni ezt a lakást 5 évre, s 7 fő részére. Ha a 
közüzemi számlákat és a bérleti díjat nem fizetik, s ha 3 hónapos hátralékuk 
keletkezik, akkor ki kell költözni a lakásból. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A 495.000.- Ft-os tartalékot arra rá lehet költeni. 
Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
495.000.- Ft van a lakás felújítására. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Alapítványi pénzből tudunk segítséget nyújtani a lakásbérletre vonatkozóan. Kártyás 
villanyóra legyen.  
Belusz László ÖB elnök 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat - az 
alábbi határozatot hozta: 
87/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb  
önkormányzati lakással kapcsolatos kérelmek 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   

                       Önkormányzati Bizottsága nem adja bérbe Püspöki Norbert,  
                       Lajosmizse, Dózsa György út 155. (1. lakás) szám alatti lakos  
                       részére a Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb  
                       önkormányzati lakást. 

 Határidő: 2016. november 22. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 



 13

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja, hogy a Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb 
önkormányzati lakást Seres Bernadett, Lajosmizse, Bene tanya 114/b. szám alatti 
lakosnak 5 évre bérbe adjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
88/2016, (XI. 22.) ÖB hat. 
Dózsa György út 155. szám alatti 2. számú egyéb  
önkormányzati lakással kapcsolatos kérelmek 
 

HATÁROZAT 
 
  1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága Seres Bernadett, Lajosmizse, Bene tanya 114/b. 
  szám alatti lakos kérelmét elfogadja, és 2016. december  
                      15.napjától engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 155. 2. számú  
                      egyéb önkormányzati lakás bérbeadását 2021. december 14-ig. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága  
           megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 
      Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2016. november 22. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, két pontban módosulna a szociális rendelet. 
1./ A temetési támogatásról szóló rendelet értelmében a temetési támogatás a 
mindenkori temetés összegének 10 %-os nagyságrendjében került megállapításra. A 
jogosultság jövedelemhatáránál az öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell 
figyelembe venni.  
Javasoljuk, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen 
formájának igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (114 .000.-), egyedül élőként az öregségi 
nyugdíj mindkori legkisebb összegének 500%-ára (142.50 0.-). 
A temetési segélyt 2015-ben 43 fő, 2016-ban 37 fő vette igénybe. 
A rendelet módosításában szerepel a mobil egészségőr egészségvédelmi rendszer 
támogatása. Lajosmizsén 30 fő veszi igénybe. Minden esetben a számtól függően 
támogatjuk az igénylőket 1.000.-2.000.- Ft összeggel. 9 fő kap 1.000.- Ft-os 
támogatást, 6 fő pedig 2.000.- Ft-ot. A mobil egészségőr teljes költsége 3.000.- Ft + 
ÁFA, azaz 3.80.- Ft.  
A javaslat az lenne, hogy 100.000.- Ft-os jövedelemnél 2.000.- Ft támogatás, 
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100.000.- 130.000.- Ft-os jövedelemnél 1.000.- Ft támogatás lenne a mobil 
egészségőrt igénybe vevők részére. 
 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 14.45 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e egyéb javaslat, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja, hogy a hogy az egy főre jutó 
jövedelemhatár a települési támogatás ezen formájának igénybevételéhez emelésre 
kerüljön családban élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
400%-ára (114.000.-), egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb 
összegének 500%-ára (142.500.-). A temetés segély egyszeri összege 20.000.- Ft 
legyen. A településőr kintlévőségének támogatása úgy történik, hogy ha a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000.- Ft-ot nem éri el, akkor a 
támogatás havi 2.000.- Ft legyen. Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem a 100.000- Ft – 130.000.- Ft a támogatás havi 1.000.- Ft legyen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
89/2016.  (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
 
           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
           zati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az  
                     egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati  
                     rendeletének módosítását az alábbiakkal fogadja el: 

     -   Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „települési támogatás egyszeri összege a     
          helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 10%-a.”   
          helyett: 

     „(5) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás egyszeri összege   
     20.000.- Ft.” legyen. 

          Az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen formájának   
          igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi  
          nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (114.000.-), egyedül  
          élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ára  
          (142.500.-). 
 

      - A Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat  
                    nyújtson települési támogatást a „VARIO MEDCARE mobil  
                    Egészségőr” egészségvédelmi rendszer használatához az alábbiak szerint: 

a./ Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a  
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     100.000.- Ft-ot nem éri el, akkor a támogatás havi 2.000.- Ft legyen.  
b./ Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000-    
     Ft – 130.000.- Ft és afölött van, akkor a támogatás havi 1.000.- Ft  
     legyen. 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
Belusz László ÖB elnök 
Több ponton módosul a rendelet. 
1./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént 2016. júniusában 
121.920.- Ft. 
2./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. szeptember hónapra 6.448.048.- Ft 
támogatás érkezett. 
3./ Lakáshoz jutást segítő támogatásokat kormányzati funkción szükséges 
nyilvántartani. Az erre tervezett összeg 1.500.000.- Ft. 
4./ Dologi kiadások átvezetése 100.000.- Ft. 
5./ Önkormányzat vagyongazdálkodás díjak átvezetése. 
6./ Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó bérkompenzáció és 
járulékainak átvezetése. 
7./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi kompenzációjára 
kapott összeg 908.612.- Ft  
8./ A víz- és csatorna ágazat fejlesztésére a befolyt bérleti díj bevétel terhére 
beruházások, fejlesztések. 
9./ Hivatal épületére vonatkozó fejlesztések felsorolása 
10./ A szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék illeti meg. 
2016. évben 2 fő szociális dolgozó részére ez az összeg 77.000.- Ft. 
11./ Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása c. pályázatra céltartalékot 
szükséges képezni gazdagodás megtérítési előleg/pályázati biztosíték költségeinek 
fedezetére 1.800.000 Ft összegben.  
12./ A Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások kormányzati funkciókon 
felmerülő többletkiadások miatt 1.000.000 Ft összeget szükséges átcsoportosítani az 
Ellátottak pénzbeli juttatási soron keletkezett megtakarítások terhére. 
13./ „Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerelhető tartozékainak 
(hótoló talp) beszerzése”. Itt egy plusz határozat lesz a hótoló gép vásárlására. 
14./A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi 
kompenzációjára 139.446 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 
15./ A Nemzeti Választási Iroda a 2016. október 2. napjára kitűzött országos 
népszavazás értesítőkkel kapcsolatos többletköltségeinek pénzügyi fedezetére 22.820 
Ft póttámogatást biztosított. 
16./ A Hivatal kiszámlázott bevételeiből adódóan 653.289 Ft, egyéb közhatalmi 
bevételeiből 5.000 Ft többletbevétele keletkezett, melyet irányítószervi jóváhagyást 
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követően informatikai hálózat fejlesztésére, javítására (aljzatok, kábelezés, 
vírusirtás.stb) kíván felhasználni.  
17./ Informatikai eszközök vásárlása, ÁSP rendszer.  
18./ A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás 
alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek 
az intézményi ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az 
Önkormányzat saját kiadásait terhelik. 
19./ 2016. szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
20./ Az IGSZ kis és nagy értékű gépek, berendezések (számítógép, bútor) beszerzését 
tervezi összesen 800.000 Ft értékben. A költségét Dologi kiadásokból szükséges 
átcsoportosítani a Beruházások közé. 
21./ A Személyi juttatások és Járulékok előirányzatainak rendezése miatt a Járulékok 
sorról 500.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Személyi kiadások sorra. 
22./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi 
kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott 
összeg 116.713 Ft. 
23./ Dologi kiadások között szereplő összeg átcsoportosítása a beruházások közé. 
2.100.000.- Ft összegben. 
24./ Könyvtár részére fénymásoló gép beszerzése 1.206.500.- Ft értékben. Ennek 
fedezete a dologi kiadásokból kerül átcsoportosításra a beruházások közé. 
25./ A Lajosmizsei Napok 932.170 Ft-os működési bevételek többletbevétele miatt 
szükséges előirányzat-emelés a Dologi kiadások (kiadvány, promóciós anyagok, 
naptárak) megemelése mellett. 
26./ A könyvtár kis értékű gépek, berendezések beszerzését tervezi 200.000 Ft 
értékben. A költségét Dologi kiadások megtakarításából szükséges átcsoportosítani a 
Beruházások közé. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom, hogy a hótolólap beszerzésével kapcsolatos valamennyi 
intézkedést a polgármester úr tegyen meg. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
90/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Hótoló lap beszerzésére 
felhatalmazás 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel 
  Basky András polgármestert, hogy a hótolólap beszerzésével kap- 
  csolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés I. mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 
26.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
91/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről  
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés I. mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016.  
                      (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy a Lajosmizse, Dózsa György út 155./ 2. számú egyéb 
önkormányzati lakás felújítására 495.000.- Ft kerüljön felhasználásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
92/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse, Dózsa György  út 155. /2. 
számú egyéb önkormányzati lakás 
felújítása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága egyetért azzal, hogy a Lajosmizse, Dózsa György út  
  155. /2. számú egyéb önkormányzati lakás felújítására 495.000.-Ft ke- 
  rüljön felhasználásra. 
  Határidő: 2016 november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
Kaptunk egy olyan fejlesztési tervet, amikor a kiadások és a bevételek szinkronban 
vannak, az önkormányzatnak nem kell hozzátenni pénzt. Ami célja volt az 
elutasításnak, az, hogy jelzés volt, mert a bérleti díjak nem fedezik azokat a 
költségeket, amik szükségesek az üzemeltetéshez. Ha nem fogadjuk el a Gördülő 
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Fejlesztési Tervet, akkor a jövő évben a Bácsvíz Zrt nem tud beruházni, fejleszteni, 
mert enélkül nem tud beruházásokat megvalósítani. Javaslat, hogy ezt a Gördülő 
Fejlesztési Tervet fogadjuk el és egyéb juttatások címén tudna Lajosmizsén 
fejlesztéseket elvégezni és januárban megy módosított Gördülő Fejlesztési Tervet 
létrehoznánk. Éves szinten 3.600.000.- Ft-tal lenne több a bérleti díj. Ezt a Bácsvíz Zrt 
fejlesztés gyanánt tudná az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
11. oldalon van a rendkívüli feladatok cseréje kompenzációja. 200.000.- Ft helyett 1 
millió forint kerüljön be a 2017-es fejlesztésbe. Ezzel is egyensúlyba kerülne a 
fejlesztés és beruházás. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom a 2017-
2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
93/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet azzal,  
  hogy a 200.000.- Ft helyett az 1 millió forint kerüljön be a 2017-es fej- 
  lesztésbe. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálata 
Belusz László ÖB elnök 
Törekedni kell Lajosmizse városnak a gyermekek megfelelő egészséges nevelésére. 
Azt kell szem előtt tartanai az önkormányzatnak. A sportkoncepció akkor kerüljön 
felülvizsgálatra, amikor megépül a sportcsarnok. 2018. december 31-ig ez történjen 
meg. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
94/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Sportkoncepciójának felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
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   az előterjesztés mellékletét képező, Lajosmizse Város  
                                 Önkormányzata Sportkoncepcióját az előterjesztés határozat- 
                                 tervezetében foglaltak szerint. 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben a következő évi munkatervet megkapjuk. Láthatóak benne a 
módosítások. A rendőrségi beszámoló előrekerült áprilisra, valamint van egy nyári 
pihenő hónap a július, amikor nincs soros Képviselő-testületi ülés, novemberben pedig 
a közmeghallgatás várható. Van-e valakinek a munkatervvel kapcsolatban észrevétele, 
javaslata?  
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   2017. évi munkatervét. 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
 
9./ Naprendi pont 
Közterületek névadása 
Belusz László ÖB elnök 
A közterület elnevezéssel érintett területek: 
 
I. „Szappanos / Nagy Sándor dűlő”: 2506/1, 2528/70, 2528/11, 2539/15, 2555/4, 
2569/30, 2569/32, 1660 hrsz-ok 
Az ún. vasúton túli terület évtizedek óta belterület, beépítettségét tekintve 
szórványosan beépített, jórészt rendezetlen telekviszonyok jellemzik.      
Javasolt elnevezések: Berkenye / Boróka / Búzavirág utca.   
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II. Bartók Béla köz: 1650 hrsz. 
 
A Bartók Béla út 43 és 45 számú házak között nyílik egy kis köz, amelyikről 3 
belterületi ingatlan közelíthető meg. Javasolt elnevezések a közeli fő út alapján Bartók 
Béla köz. 
 
III. Liszt Ferenc köz: 1605/31 hrsz. 
A közterület néhány éve jött létre a Liszt Ferenc utca még be nem épített szakaszának 
a végében, jelenleg üres telkek közelíthetők meg róla. 
          
IV. Kodály Zoltán köz: 2606/3 és 2605/18 hrsz. 
A Kodály Zoltán és Kálmán Imre utcákat összekötő közterület. Jelenleg csak az egyik 
oldala beépített, 2 ingatlan közelíthető meg.    
 
V. Csatorna köz / Árok utca: 2574/3 hrsz. 
A közterületről ingatlan nem közelíthető meg, de a rend kedvéért javaslom, hogy 
kapjon elnevezést ez a közterület is. 

  
VI. „Piroska (Gattyán) dűlő”: 2605/34, 2605/49 (Buckói út is), 2605/43 (Buckói út is), 
2605/67, 2605/402605/37 hrsz-ok 
A „zenész utcák” végében, a Bartók Béla utat és a vasúti kereszteződés túloldalán lévő 
Pacsirta utcát összekötő út. A közterület mentén vegyesen található bel- és külterületi 
fekvésű ingatlan, azonban végig beépítésre szánt terület, tehát a „belterületi” 
címképzési kötelezettség vonatkozik rá. 
   
VII. Szent Imre tér és a piac: 1588/30 és 1587 hrsz-ok 

 
A fentiektől eltérően problémás a piac és környékének elnevezése, számozása. A piac 
mellett helyezkedett el korábban a vásártér is, ezért a közterületnek tér jellege és 
egyoldali beépítése volt, logikus volt a Szent Imre tér elnevezés. A vásártér 
elköltöztetésével és a terület felparcellázásával kialakult a másik oldali teleksor, 
megszűnt a tér jelleg, a számozás pedig spontán módon alakult: az utca végén 
visszafordult és emelkedett tovább egyesével, az utca elején pedig a szemközti számok 
„perezésével” vették fel az új házak a címet. Javasolt a piactér és az utca 
szétválasztása, előbbinek meghagyva a Szent Imre tér nevet, az épülő új társasháztól 
(1588/29 és 1552 hrsz-ok) kezdődően pedig Szent Imre utca néven átnevezni az ingatlanokat 
  
VIII. Ceglédi út – Május 1 út – Ságvári utca: 699 hrsz 
Az előzőhöz némiképp hasonló számozási, elnevezési zavar van a Ceglédi út és a 
Május 1 út – Ságvári utca elején.  
1. A Ceglédi út elején az eredeti 1-es szám az ún. Bagolyvár épülete. A kollégium 
épületére jelenleg is használatban van a Ceglédi út 1. megnevezés, bár az ingatlan-
nyilvántartás azt nem tartalmazza és a szám kettős használata miatt zavaró. Az iskolai 
épületegyüttes ingatlanának címe a nyilvántartás szerint: Szabadság tér 13. Az 
intézmény részére a Ceglédi út 1. szám úgy biztosítható, ha a jelenlegi Ceglédi út 1. 
(Bagolyvár épülete) átszámozásra kerül 1/a számra, illetve az új közterületre. 
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A közterület nevének a Tópart utca/sétány, vagy a lajosmizsei származású sportoló 
után Polyák Imre utca/sétány elnevezés javasolt. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja a javasolt közterület elnevezéseket, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
96/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Közterületek névadása 

HATÁROZAT 
   

I.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
a lajosmizsei 
„Szappanos / Nagy Sándor dűlő”: 2506/1, 2528/70, 2528/11, 2539/15, 2555/4, 
2569/30, 2569/32, 1660 hrsz-ú ingatlanoknak 2016. december 31-i hatállyal a Boróka 
utca nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 1650 hrsz-ú ingatlannak 2016. december 31-i hatállyal a 
Bartók Béla köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 1605/31 hrsz-ú ingatlannak 2016. december 31-i hatállyal a 
Liszt Ferenc  köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
IV. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 2606/3 és 2605/18 hrsz-ú ingatlanoknak 2016. december 31-i 
hatállyal a Kodály Zoltán. köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer 
szerinti lesz. 
 
V. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Képviselő-testülete a 
lajosmizsei 2574/3 hrsz-ú ingatlanak 2016. december 31-i hatállyal a Csatorna köz / 
Árok utca / nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
VI. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 2605/34, 2605/49, 2605/43, 2605/67, 2605/402605/37 hrsz-ú 
ingatlanoknak 2016. december 31-i hatállyal a Szamóca. utca nevet javasolja. A 
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
VII. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 1588/30 hrsz-ú és a 1587 hrsz-ú ingatlanok elejének megtartja 
a Szent Imre tér elnevezést folyamatos számozással; az 1587 hrsz- ingatlan 1552 és 
1588/29 hrsz-októl a Vörösmarty utcáig terjedő szakaszának 2016. december 31-i 
hatállyal a(z) Szent Imre . utca nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer 
szerinti lesz. 
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VIII. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a lajosmizsei 699 hrsz- ingatlan Ceglédi úttól a Május 1 útig terjedő 
szakaszának 2016. december 31-i hatállyal a Tópart utca nevet javasolja. A 
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős:     A bizottság 
 
Dóka-Mezei Anett kiment az ülésről, a bizottság a továbbiakban 5 fővel 
határozatképes. 
   
10./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében 
Belusz László ÖB elnök 
A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) honlapján 2016. október 21. 
napján jelent meg a pályázati felhívás és útmutató az Országos Tornaterem Felújítási 
Programhoz kapcsolódóan. 
Az alábbi két pályázati kategóriában lehet támogatási igényt benyújtani: 

I. Pályázati kategória: 
Szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) termek és/vagy 
a hozzájuk tartozó öltözők, továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek 
felújítása. 

II. Pályázati kategória: 
Elsősorban, de nem kizárólag a kézilabdázásra alkalmas (20 x 40 méter) termek 
és/vagy a hozzájuk tartozó öltözők továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló 
helyiségek felújítása. 

  
A pályázaton igényelhető támogatás összege: 
 
I. pályázati kategória 
Alsó határa: 50 millió forint. 
Felső határa: 100 millió forint. 
 
II. pályázati kategória 
Alsó határa: 5 millió forint. 
Felső határa: 50 millió forint. 
 
Egy 5 %-os pályázati biztosítékot is fizetni kell. Esetleges sikertelen pályázat esetén az 
1.800.000.- Ft-ot visszautalja az Egyesület. 
A 6 millió forintra pályázzunk. 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor ez támogatható? Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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97/2016. (XI. 22.) ÖB hat. 
Pályázat benyújtása a Polyák Imre Sportcsarnok 
világítási rendszerének korszerűsítésére 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a pályázat benyújtásra kerüljön a Polyák Imre Sportcsarnok világitási 

rendszerének korszerűsítésére  az előterjesztés határozat-tervezete 
szerint. 
A bekerülési költsége 6 millió forint, amelyből a benyújtáshoz szükséges 
önerő 5 %-os. 

  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dóka-Mezei Anett visszajött az ülésre, a bizottság a továbbiakban 6 fővel 
határozatképes. 
 
11./ Napirendi pont 
Polgármester 2016. évi jutalma 
Belusz László ÖB elnök 
A polgármester urat jutalomban kellene részesíteni. Egy havi illetményt gondoltam. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e más álláspont? 523.000.- 
Ft az alapilletménye, 78.000.- Ft a költség átalánya, s ennek a kettőnek az összegében 
gondolkodtam. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja, hogy a polgármester úr jutalma a 2016. évben 610.000.- Ft legyen 
bruttó összegben. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással - az alábbi 
határozatot hozta: 
98/2016. (XI. 22.) ÖB hat 
Polgármester 2016. évi jutalma 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  
  Polgármester 2016. évi jutalma bruttó 610.000.- Ft legyen. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:      A bizottság 
 
 
12./ Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Akinek e napirendi pont keretében van hozzászólása, tegye meg. 
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Basky András polgármester 
A Gyermekekért Plusz Alapítványt is fel kell venni a rendszerbe. A délután folyamán 
felvennénk a két szervezetet és vállalkozást, s akkor helyre állna a rend.  
Belusz László ÖB elnök 
A Mathiász utcai ház üres. A Páldeákné Kardos Anikó szeretett volna helyet 
bölcsődének. Ezt nem lehetne ajánlani erre a célra? Hátha ő ezt igénybe tudná venni. 
Ezt fel kellene neki ajánlani. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Az önkormányzat családi bölcsődét szeretne alapítani. A személyi feltételeket 
biztosítani kell. A kettőt össze kellene kötni. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
A polgármester úr tárgyal a kormányhivatallal, amikor a tárgyalások olyan helyzetbe 
kerülnek, hogy lehet tudni, hány gyermek kerülhet elhelyezésre, akkor erről a 
polgármester úr tájékoztatást fog adni. A lépések megtörténtek. A törvény, amit 
megenged, a kormányhivatal körvonalazta, hogy mennyibe kerül, és milyen 
normatívák lesznek várhatóak, akkor erről is a polgármester úr tájékoztat bennünket. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A két dolgot össze lehetne vonni, Páldeákné Kardos Anikót is bele lehetne vonni ebbe 
a szakmai előkészítésbe. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Azt nem lehetne, hogy egy tantermet kiadni Páldeákné Kardos Anikónak és egy új 
családi bölcsődét lehetne kialakítani. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A Mathiász utcai épületben 3 x 5 fős csoport alakítható ki családi bölcsőde gyanánt, s 
minden csoporthoz 1-1 fő kellene. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Páldeákné Kardos Anikóval fel kellene venni a kapcsolatot. 
dr. Balogh László jegyző 
A polgármester úr hatáskörébe van ez. A Mathiász utcában lehetne három helyiségben 
bölcsődét, a negyedik helyiségben pedig konyhát kialakítani. Mindenképpen 4 felnőtt 
kellene a 3 csoporthoz. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én mindenképpen szeretném, ha Páldeákné Kardos Anikóval fel lenne véve a 
kapcsolat ez ügyben. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ez már folyamatban van. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Páldeákné Kardos Anikónak nagy szakmai tapasztalata van a családi bölcsőde 
vonatkozásában, s mindenképpen legyen bevonva ebbe a helyzetbe. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Amikor a kormányhivatal kimondja, hogy mi a járható út, a polgármester úr összehívja 
az érintett feleket. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
El tudnék képzelni egy olyan dolgot, hogy az önkormányzat megteremti a tárgyi 
feltételeket, s ennek alapján kötünk szerződést és az engedélye alapján működtetné a 
szolgáltatást. Neki van finanszírozási szerződése. 
dr. Balogh László jegyző 
Az egész rendszert át kell gondolni, ezen mi dolgozunk. A családi bölcsődében 
egyszerűbb feltételek lennének, nem lenne szakképzett dolgozó benne. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
A tárgyi feltételek adottak az Páldeákné Kardos Anikónál, az óvodapedagógusi 
végzettsége megvan. Mindenképpen vele kell egyeztetni a dolgokat. 
dr. Balogh László jegyző 
A polgármester úr el tudná mondani, hogy mit szeretne ez ügyben. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Fel szeretnénk venni minden gyermeket, aki szeretne bejutni. Akár családi 
bölcsődéről, akár mini bölcsődéről beszélünk, ott munkálatokat kell végezni. 11+3 fő 
gyermek van várólistán a Hajdu Zoltánné bölcsődevezetőnél. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Van helyben egy nagy szakmai tudással rendelkező szakember, érdemes lenne őt 
bevonni ebbe a tárgyalásba. Mit fut a térítési díj? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Jelenleg még tudakolódási fázis van, nem tudjuk a kormányhivatal mit vár el, lesz-e 
pályáztatás, azokat a szempontokat figyelni fogja és tájékoztatást fog adni. 
dr. Balogh László jegyző 
Járjuk ezeket a problémaköröket körbe. Itt van a hulladékkezelés, iskola átadás, ezek 
az eljárások folynak, a Mathiász utcai épület megüresedett, az átalakítása iránt az 
egyeztetések megkezdődtek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Van a bizottságnak egy olyan kérése, hogy vegye fel a kapcsolatot Páldeákné Kardos 
Anikóval. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentenivaló? Nincs. Megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 13.40 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tag 
         jkv. aláírója 
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