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Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763-26/2020. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2020. október 13-án 
 délután 14.00 órakor megtartott  n y í  l t  bizottsági üléséről 

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

66/2020. (X. 13.) ÖB hat.   Szociális Kerekasztal  tagra 
javaslat 

 
67/2020. (X. 13.) ÖB hat.  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – 

Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének – felülvizsgálata 

 
68/2020. (X. 13.) ÖB hat.   Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
69/2020. (X. 13.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és  

Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 

 

70/2020. (X. 13.) ÖB hat.  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének 
beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és  
2020. július között végzett – munkájáról 

 

71/2020. (X. 13.) ÖB hat.   A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú  
ingatlan átadása út céljára 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2020. október 13-án, délután 14.00 órakor a 
Művelődési Ház Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Bagó István  bizottság tagja 
Sápi Tibor               bizottság tagja  

 
Sebők Márta   bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dudás Klára könyvtár vezető 
      Berta István kérelmező 
      Meleg Sándor EGYSZI képv. 
      Józsáné dr Kiss Irén EGYSZI 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 van jelen.  

Sebők Márta bizottsági tag nincs jelen az ülés, aki a jegyzőkönyv aláírója, ezért 
javaslom, hogy a mai ülésünk jegyzőkönyv aláírója Bagó István legyen. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Bagó Istvánt választotta. 

 A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban módosító, illetve kiegészítő 
javaslat. Amennyiben nincs, nekem lenne, hogy a meghívó szerinti 1./ napirendi pontot 
/Mizse Csemege Kft kérelme, Lajosmizse, Mathiász u. 2. szám alatti ingatlan 
értékesítésre történő kijelölése/ zárt ülés keretében tárgyaljuk. Aki ezzel a módosítással 
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:  

 

Napirendi pontok:          Előterjesztő: 
1./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Vá- Basky András 
     ros Önkormányzatát érintő részének – felülvizsgálata  polgármester 
 
2./ Boromissza Dezső szobrának restaurálása    Basky András 
          polgármester 
3./ Lajosmizse város Művelődési Háza és Könyvtára Szerve-  Basky András 
     zeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása   polgármester 
4./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Basky András 
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Elnökének polgármester 
     beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és 2020. július között  
     végzett munkájáról  
5./ A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan átadása út Basky András 
     céljára         polgármester 
6./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Mizse Csemege Kft kérelme, Lajosmizse Mathiász u. 2. szám Basky András 
     alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése   polgármester 
 
2./ Elismerő oklevelek adományozása     Basky András  
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát 
érintő részének – felülvizsgálata 
Belusz László ÖB elnök 
2018. decemberben Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Közszolgáltató 
Társulás szerződést kötött. 2000-től nagyobb lélekszámú településen kell készíteni 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, melyet két évente felül kell vizsgálni.  
Az elnök ismertette, hogy milyen szolgáltatások kerültek kiegészítésre. (dőlt betűs rész). 
A mi feladatunk, hogy ezt a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót véleményezzük. 
Megkapták az intézményvezetők és a képviselők. Szeretném megkérdezni a 
jelenlevőket, hogy szeretnének-e a Koncepcióval kapcsolatban kiegészítéssel élni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A Koncepció készítésének a legfőbb rendeltetése, hogy a lakosság kiszolgálását 
végezzük és az a szolgáltatás, amiből hiány van – fogyatékkal élők nappali ellátása – 
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valamilyen módon pótoljuk. Megkerestük Kecskemétet annak érdekében, hogy tudjunk 
szerződést kötni. Kecskemét nem tud ilyen irányú ellátási szerződést kötni. 
Idősekkel kapcsolatban egy újszerű problémával kell szembenézni, a demencia, az 
alzheimer kór. 
Ezen szolgáltatásokhoz speciális feltételek szükségesek, amik nem állnak rendelkezésre 
az intézményben. Kecskemét is fókuszál erre a problémára. Az Egészségügyi Fejlesztési 
Irodával jó kapcsolatot alakítottunk ki, Móczár doktor úrék próbálnak segíteni ebben oly 
módon, hogy demencia felelősök jönnek létre. 
2001-ben alakult az intézmény, és sok egészségügyi szolgáltatással bővült, a 
gyermekjóléti intézmény is létrejött. Az intézmény kinőtte magát. Ahhoz, hogy a 
jövőben tudjunk gondolkodni, egy másféle nagyságrend szükséges az épületben is. 
2010-ben az Egészségház befogadta az idősek nappali ellátást. A régi Szülőotthon 
épülete már használhatatlan volt a magas költségek miatt.  Újféle feladatok vannak a 
Covid-19 vírus miatt is.  
Diatetikus szakrendelésre is igényt tart a lakosság. A szakrendeléseknél zsúfoltságok 
vannak. Ahhoz, hogy ezt le tudjuk rövidíteni, helyre van szükség. Egy másik épület, új 
épület szükséges a maga funkciójával. 
A Koncepció felülvizsgálata két évente van, azért gondoltam ezeket elmondani, hogy 
egyfajta átgondolkodás módot igényel az egészségügyi ellátás és annak fejlesztése, hogy 
a lakosság érdekeit minél jobban tudjuk szolgálni. 
Belusz László ÖB elnök 
A demencia és a szenvedélybetegek létszáma egyre nő? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A demencia az idősek problémájával függ össze, a szenvedélybetegek problémája nem 
korhoz kötött, azok ellátása biztosított, de a számuk növekvő tendenciát mutat. Új 
tendenciaként lehet még említeni a drogosokat. 
Belusz László ÖB elnök 
Van olyan terület, ami újként jelent meg, amivel külön kellene foglalkozni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Jelen pillanatban a Covid-19. Az Egészségház bizonyos helyeit ózongenerátorral 
fertőtlenítjük. Ennek a készüléknek a vásárlása azoknak a biztonságát szolgálja, akik 
nem Covid betegek. 
Fontos még, hogy megjelent az influenza elleni védőoltás. Konkrét javaslat, hogy el 
kellene különíteni az egészséges és a nem egészséges embereket, akik védőoltásra 
jelentkeznek, hogy ne betegen menjenek haza, amikor a védőoltást megkapják. 
Az intézményi honlapon is közzétesszük a védőoltás felvételének lehetőségét és más 
egyéb helyeken is. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Említette az Intézményvezető Asszony, hogy nagyobb épületre lenne szükség az 
egészségügyi feladatok ellátásához.  A jelenlegi épületet nem lehetne bővíteni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Felfelé igen, de vízszintesen nem. Ha felfelé bővítenénk, akkor liftnek a jelenléte is 
szükséges. 
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Pozitív dologként kell megemlítenem, hogy a járóbeteg ellátásra kapott pénzből olyan 
gépet sikerült vásárolni, ami segít a fájdalom csillapításában. 
Jó volt, hogy a szociális szolgáltatásokat befogadtuk. Ha még egyéb területeket kell 
befogadni, akkor újabb épület kellene, a régi Egészségházban pedig lehetne akár 
mentőállomás, vagy diatetika, stb. 
Fontosnak tartom elmondani, hogy a gyermeklétszám növekedése miatt meg kellene 
fontolni egy harmadik gyermekorvosi praxisnak a létrehozását. Elmondhatjuk, hogy kis 
SZTK –vá alakultunk, hogy minden egy helyen van. 
Ha nem lesz más megoldás, a jövőben meg kell célozni a Szociális Szolgáltatást és a 
Családsegítő Szolgálatot leválasztani és az egészségügyet tovább fejleszteni az 
épületben. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Bagó István bizottsági tag 
A Szociális Kerekasztal tagjait ki lehetne egészíteni a PEB elnökével? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ennek nincs akadálya. A bizottság megteszi a javaslatát és a következő ülésre 
elkészítjük az előterjesztést erre vonatkozóan, ehhez a Szociális rendeletetünket 
módosítani kell. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha erre szükség van, természetesen erre van lehetőség. Akkor én szavazásra teszem fel 
a kérdést. Aki javasolja, hogy a Szociális Kerekasztal tagja legyen Sebők Márta PEB 
elnök, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
66/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
Szociális Kerekasztal  tag 
választás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   a Szociális Kerekasztal tagja legyen Sebők Márta PEB elnök. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm azok 
munkáját, akik a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót összeállították, elfogadásra 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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67/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse  
Város Önkormányzatát érintő részének – felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tülenek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
2./ Napirendi pont 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
Belusz László ÖB elnök 
A szobrot át kívánják helyezni. Ahhoz, hogy a szobrot méltóképpen helyre lehessen 
állítani, fel kell újítani. Kétféle megoldást látunk, van egy részbeni, és van egy teljes 
felújítás. Kérdése, kiegészítése van-e az előterjesztőnek? 
Berta István kérelmező 
Mészöly András a Katona József Gimnázium restaurátora, aki elvégezné ezt a munkát. 
A szobor teljesen szét van esve, ezért javaslom, hogy egy új szobrot kellene készíteni, 
s ő ezt el tudná készíteni az eredeti képmására. 
A szobrot 1931-ben avatták. 
Hon- és népismeretet oktatok az iskolában, innen indult el a gondolat, hogy legyen 
ennek a szobornak a felújítása. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, javaslat. Én azt javaslom, ha hozzányúlunk, akkor egy 
teljes felújítást kellene támogatni, hogy hosszú időkre emlékezhessünk rá.  
Borbély Ella bizottsági tag 
Szeretnénk a tanár úrnak megköszönni, hogy elhozta ide ezt a javasaltot. Minden ilyen 
hagyomány megőrzése fontos. Ha hozzáfogunk ennek a szobornak a felújításához, 
akkor olyan javaslatot fogadjunk el, ami méltó ennek a szobornak a felújításához. Én a 
második javaslatot támogatom. 
Bagó István bizottsági tag 
A Szobrosi Iskola kinek a tulajdonában van? 
Basky András polgármester 
A Szobrosi Iskola magántulajdonban van, de ettől függetlenül én úgy érzem, hogy ez a 
szobor méltó ahhoz, hogy az önkormányzat felújítsa. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, én a második javaslatot 
támogatom elfogadásra.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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68/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Boromissza Dezső szobrának restaurálását, és felújítá- 
   sát az időtállóbb, szebb kivitelű második javaslat szerint. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
A Művelődési Ház és Könyvtár életében változás következik be, így a Szervezeti és 
Működési Szabályzat átalakítása szükséges. Közalkalmazotti jogviszonyból a Munka 
Törvénykönyve alá kerülnek át a közművelődési dolgozók. A könyvtárnak a látogatási 
igényekhez való igazodását is tartalmazza az SzMSz, ennek megfelelően a könyvtár 
nyitva tartását. 
Kérdezem az Intézményvezetőt, hogy van-e kiegészíteni valója? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Csökkentett létszámmal kell tovább működtetni a könyvtárat, ennek javaslatára történt 
a változtatás. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatát. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának  
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
         Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
         kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
         tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
         Határidő: 2020. október 15. 
         Felelős:     ÖB 
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4./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és 
2020. július között végzett – munkájáról 
Belusz László ÖB elnök 
Társulás keretében látjuk el három intézményünk munkáját, ennek kapcsán társulási 
ülésekre került sor az elmúlt időszakban. Ezeknek az üléseknek a számait és az azokon 
hozott határozatok számát is tartalmazza az előterjesztés. Kérdezem polgármester urat, 
hogy kíván-e kiegészítést tenni az anyaghoz? 
Basky András polgármester 
Nem kívánok külön kiegészítést tenni. A Társulás jól működik. 
Belusz László ÖB elnök 
Szeretném megköszönni a Társulás munkáját, további jó munkát kívánok. Elfogadásra 
javaslom Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2019. 
szeptember és 2020. július között végzett – munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta. 
70/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és  
2020. július között végzett – munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:      ÖB 
 
5./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan átadása út céljára 
Belusz László ÖB elnök 
Beadvány érkezett önkormányzatunkhoz, mely a 0399/11 helyrajzi számú, 
telekalakítással érintett, kialakítás alatt lévő út ingyenes átadását kezdeményezte az 
Önkormányzat részére. Ez egy területrendezési feladat. Az Önkormányzat ezt a területet 
átvenné. Az ezzel kapcsolatos költségeket a kérelmező viselné. Van-e kérdés, 
hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingaltan 
átadását út céljára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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71/2020. (X. 13.) ÖB hat. 
A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú  
ingatlan átadása út céljára 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem jelenlevőket, hogy van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, 
bejelentenivalója? 
Borbély Ella bizottsági tag 
A Szent Lajos utcai óvodába közel 96 gyermek jár. 80 család érkezik minden nap az 
óvodába és mennek haza délután. Iszonyatos közlekedési és parkolási zavarok alakultak 
ki. Utcasort állnak az autók. Az út mindkét oldalán csatorna árok van kialakítva. A 
parkolást az nehezíti. Iszonyatos balesetveszélyes az utca főleg a csütörtöki piaci 
napokon. Valamit kellene kezdeni ezzel a dologgal. Akár egyirányúsításban is lehetne 
gondolkodni. Parkolóra feltétlenül szükség van, főleg amikor az a parkoló elkészül, ahol 
a 9 lakásos társasház épül. Az óvoda előtt egy mozgáskorlátozott parkoló van, és kb. 5 
autó fér még el. Meg kellene vizsgálni, hogy szükség van-e mindkét oldalon a csatorna 
elvezetőre. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Nehéz valaki háza előtt parkolót létesíteni. 
Basky András polgármester 
A párhuzamos parkolást lehetne megoldani. Sokkal több a gépkocsival közlekedő 
ember, mint korábban. 
Az Egészségháznál is szükséges lenne parkoló kialakítása.  
Sápi Tibor alpolgármester 
Célszerű lenne párhuzamos parkolót kialakítani a Szent Lajos utcánál. A Művelődési 
Háznál is lehetne parkolót építeni. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha a Szent Lajos utcát egyirányúvá tennénk, akkor ott is lehetne parkolót építeni. 
Basky András polgármester 
A Széchenyi utca is ugyanolyan problémás közlekedés szempontjából. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
El kell kezdeni a Közlekedésfejlesztési Koncepciót megvalósítani. El kell indulni az 
engedélyezési terv felé, és utána a Kivitelezési Terv felé. 
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Basky András polgármester 
Nem tudjuk, hogy a pályázatokban mik lesznek benne, de a parkoló építés nem szokott 
benne lenni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. 
Basky András polgármester 
Valamiféle megoldást keresni kell, át kell gondolni ezt a dolgot. 
Bagó István bizottsági tag 
A Régi Városháza és a Mizsei út közötti kerítéssel történik-e valami, mert nem szép. 
Basky András polgármester 
Azt a kerítést akár el is lehetne bontani. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Korábbi kooperáció szerint a kerítés lábazata megmaradna, és a vasszerkezet is. 
Köszönjük a felvetést. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a javaslatokat. Nyílt ülésünket ezennel berekesztem 15.00 órakor, 
munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László     Bagó István 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


