
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: LMKOH/685/5/2015. 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2015. április 22. 

 
 
 
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2015. (...) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
36/2015. (IV. 22.) ÖH.  A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának 

elfogadása 
 
37/2015. (IV. 22.) ÖH.    Tájékoztató a 2013. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
 bevételek és kiadások alakulásáról 
 
38/2015. (IV. 22.) ÖH.    Tájékoztató a 2014. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
 bevételek és kiadások alakulásáról 
 
39/2015. (IV. 22.) ÖH.    Döntés Lajosmizsei Köztemetı 2015. évi fejlesztésérıl 
 
40/2015. (IV. 22.) ÖH.    A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Alapító Okiratának módosítása 
 

41/2015. (IV. 22.) ÖH.  A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása 

 
42/2015. (IV. 22.) ÖH.  A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító 

Okiratának módosítása 
 
43/2015. (IV. 22.) ÖH.  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása 
 
44/2015. (IV. 22.) ÖH.  A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti  és Szociális Intézménye Alapító Okiratának 
módosítása 

 
45/2015. (IV. 22.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 

elfogadása 
 
46/2015. (IV. 22.) ÖH.    Hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéséhez 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: A Képviselı-testület 2015. április 22-én, 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, 
Keresztes Ferenc, Sebık Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Péli Szilveszter képviselık. A Képviselı-
testület létszáma összesen 9 fı. dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor és Fekete Zsolt képviselık jelezték, hogy 
nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
            
            
Egyéb meghívottak:   Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Dodonka Csaba pályázati referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vezetı 
    Varga Mária ÖB tag 
    Sápi Zsomborné PEB tag 
    Dudás Klára 
    Vinnainé Csurpek Ágnes 
    Skultéti Jánosné 
    Czigány Péter 
    dr. Gerencsér Balázs 
    Csima Gyuláné 
    Vellai János 
    İszikék Nyugdíjasklub képviselıi 
     
         
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselı jelen van. dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor 
és Fekete Zsolt képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.  
A meghívóban 6 napirendi pont szerepel, én egyet javaslok még pluszba felvenni, ez pedig a 
„Kérelem szolgalmi jog bejegyzéshez”. Valamint az 1-es napirend után az 5-öst tárgyaljuk, a 
vendégekre tekintettel. 
Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
 
Péli Szilveszter képviselı: Én a buszmegálló kérdését kértem plusz napirendi pontként felvenni. 
 
Basky András polgármester: Fel fogjuk venni a következı ülésre, de így egyik napról a másikra nem 
tudtunk elıterjesztést készíteni belıle. 
Van-e még valakinek más javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 

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

Basky András  
polgármester 

2. A 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelı alapító és módosító okiratok 
elkészítése 

Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Basky András 
polgármester 

4.  I. Tájékoztatás a 2013. - 2014. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról 
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemetı 2015. évi fejlesztésérıl 
 

Basky András 
polgármester 

5. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl Basky András 
polgármester 

6. 
 
7. 

Kérelem szolgalmi jog bejegyzéshez 
 
Interpelláció 

Basky András 
polgármester 

 
 
Basky András polgármester: Még a napirendi pontot tárgyalása elıtt szeretnék tájékoztatást adni a 
szabadságomról. Ütemezett, de ki nem vett szabadságom: március 23, április 1-2. Nem ütemezett, de 
kivett szabadságom március 16, és kivenném május 6-7-8. 
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Különösebb beltartalmi változás nincs a rendeletben, három dolgot kell 
a kérelem részbe beletenni, ami eddig nem szerepelt benne, a tartózkodási hely, az állampolgárság és a 
TAJ szám. Más változást nem tartalmaz. ÖB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, 
rendelet-módosítást, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2015. (...)  
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 
b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében,  45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2.1.b. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

2. § 

 (1) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1. § (3) bekezdése. 

2.    1. melléklete. 

3. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 

 

Basky András                                                                      dr. Balogh László  
polgármester                                                                                        jegyzı 
 
 
A kihirdetés napja: 2015. ……………. 
                                                                                                        dr. Balogh László  
 jegyzı 
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1. melléklet a 10/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem –települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelezı megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelezı megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmezı családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélı, 
1.2.2. □ nem egyedülélı. 

1.3. A kérelmezı idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkezı, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkezı. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 

......... fı. 
2.2. A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
* az igazolására szolgáló irat alapján 
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3. Jövedelmi adatok 
3.1. A kérelmezı, valamint a családban élı közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

   A  B  C 
 1.  A jövedelem típusa  Kérelmezı  A családban élı közeli hozzátartozók 
 2.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

   ebbıl közfoglalkoztatásból 
származó: 

            

 3.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
ıstermelıi, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységbıl származó 

            

 4.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerő rendszeres szociális 
ellátások 

            

 6.  Önkormányzat, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított ellátások 

            

 7.  Egyéb jövedelem             
 8.  Összes jövedelem             

 
3.2. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása:  
……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

A települési támogatás megállapítását  elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra kérem. 

5. Nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - 
ellenırizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 
 
5.3. (A kérelmezı részérıl:)  
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerően a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó) és   
5.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

      5.3.3.* az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az  
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

 

kérek – nem kérek (a megfelelı rész aláhúzandó) 

 

1.3.4.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 
 

 lemondok – nem mondok le. (a megfelelı rész aláhúzandó) 



 
 

7 
 

 

1.3.5. a kért támogatást  megállapítása esetén a 4. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 
napon belül elszámolok. 

1.3.6. a  támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a  megfelelı aláhúzandó) 
• Házipénztárból készpénzben  
• Folyószámlámra történı utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. 

a számlavezetı bank neve: …………………………………………………………………….. 
• Postai úton történı kifizetéssel az alábbi címre: ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
5.4. (A kérelmezı házastársának/élettársának részérıl:)  
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 
5.4.1.* életvitelszerően a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó) és 
5.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

 ................................................................... 

  

.................................................................. 
 kérelmezı aláírása  kérelmezı  

házastársának/élettársának aláírása” 
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2. melléklet a 10/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„4. melléklet a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem köztemetéshez 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmezıre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve/Intézmény neve:............................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye/Intézmény címe:......................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye/ Intézmény telephelye: .......................................................................... 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelezı megadni): .................................................................................... 
1.1.10.E-mail címe (nem kötelezı megadni):…………………………........................................ 
1.1.11.Intézmény esetén a képviseletre jogosult neve, elérhetısége:  

.....……………………………………………………..…………………………………………………… 

1.2. A kérelmezı családi állapota (magánszemély kérelmezı esetén): 
1.2.1. □ egyedülélı, 
1.2.2. □ nem egyedülélı. 

1.3. A kérelmezı idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú magánszemély 
kérelmezı esetén): 

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkezı, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkezı. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 

......... fı. 
2.2. A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
* az igazolására szolgáló irat alapján 
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3. Az elhunyt adatai:  
3.1 Neve: ……………………………………………………………………………………….. 

3.2 Születési neve: ……………………………………………………………………..………. 

3.3 Anyja neve: ………………………………………………………………………..………. 

3.4 Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………..…… 

3.5 Lakóhelye:………………………………………………………………………………….. 

3.6.Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................. 

3.7.Állampolgársága: ............................................................................................................. 

3.8. Elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………… 

3.9. Az elhunyt idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárságú elhunyt esetén): 
3.9.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy 
3.9.2. □ EU kék kártyával rendelkezı, vagy 
3.9.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
3.9.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
3.9.5. □ összevont engedéllyel rendelkezı. 

4. A köztemetéshez szükséges nyilatkozatok (a megfelelı rész aláhúzandó) 
4.1.      Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója VAN  

4.1.1. Neve……………………………………………………………………………….. 
4.1.2. Lakóhelye:: ………………………………………………………………………… 

 
4.2.     Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója NINCS 
 
4.3.    Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan 

vagyonnal (a megfelelı rész aláhúzandó) 
 

4.3.1. rendelkezett   

 
 A B C D E F G H 

1 Címe Hrsz fekvése Mővelési 
ága 

Területe 
Ha   m2 

AK 
K       f 

Szerzés 
jogcíme 

Tulaj-
doni 

Hányad 

2         
3         
4         

 
4.3.2. nem rendelkezett 

 
4.4.Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó vagyonnal 
(a megfelelı rész aláhúzandó) 

4.4.1.  rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..……………. 
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4.4.2. nem rendelkezett 

5. A kérelemhez szükséges egyéb nyilatkozatok: 
 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az ingatlanügyi hatóság útján - 
ellenırizheti a kérelemben közölt adatok valódiságát. 
 
5.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 
 
5.3. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 
5.3.1.* életvitelszerően a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó) és   
5.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

      5.3.3.* az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az  
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek (a megfelelı rész aláhúzandó) 

5.3.4. a köztemetés  megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 

 lemondok – nem mondok le. (a megfelelı rész aláhúzandó) 

 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

 ................................................................... 
 kérelmezı aláírása 
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3. melléklet a 10/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„7. melléklet a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ....................................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: .................................................................................................................. 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelezı megadni): .................................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelezı megadni):…………………………........................................ 

1.2. A kérelmezı családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélı, 
1.2.2. □ nem egyedülélı. 

1.3. A kérelmezı idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkezı, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkezı. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmezı családjában, a kérelmezıvel azonos lakcímen élı közeli hozzátartozók száma: 

......... fı. 
2.2. A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           

           
* az igazolására szolgáló irat alapján 
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3. A kérelemre vonatkozó rész 
3.1. A kérelem indokolása:  

……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………..…………………………………………………………………………… 

3.2. A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: ( orvosi beutaló, elemi kár 
esetén bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. A rendkívüli települési támogatásra kért összeg: …………………………………….. Ft. 

4. Nyilatkozatok: 
 

4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı 
felhasználásához. 
 
4.2. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 
4.2.1.* életvitelszerően a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó) és   
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

      4.2.3.* az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az  
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

 

kérek – nem kérek (a megfelelı rész aláhúzandó) 

 

4.2.4.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 

 lemondok – nem mondok le. (a megfelelı rész aláhúzandó) 

 

4.2.5. a kért támogatást  megállapítása esetén a 3. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 60 
napon belül elszámolok. 

4.2.6. a  támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a  megfelelı aláhúzandó) 
• Házipénztárból készpénzben  
• Folyószámlámra történı utalással, melynek számlaszáma: ……………………………............. 

a számlavezetı bank neve: …………………………………………………………………….. 
• Postai úton történı kifizetéssel az alábbi címre: ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

 ................................................................... 

 

 kérelmezı aláírása  
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2. Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat korábban létrehozta a Települési Értéktár 
Bizottságot, mely a helyben fellelhetı értékeket összegyőjti. Eddig 21 érték volt felvéve, azóta a 
bizottság kétszer ülésezett, és újabb 9 értéket javasolt felvenni. Ezek a következıek:  

• Tóth Rozália festımővésznı alkotói munkássága, 
• Lajosmizsei Református Templom 
• Vinnainé Csurpek Ágnes 
• Dr. Csire Géza cserépedény magángyőjteménye 
• Czigány Péter helytörténeti magángyőjteménye 
• Régi Városháza – Földeáki Csárda 
• Lajosmizsei Helytörténeti Győjtemény 
• Charolais Kft. Lajosmizse 
• Vellai János gyertyaöntı munkássága és díszgyertyái 
• „Mizsei Óriás” tölgyfa 
• İszikék Nyugdíjas Klub 

Így van összesen 30 értékünk. A bizottság továbbítja ezeket is a megyei értéktárba, ahová eddig a 
következı Lajosmizsei értékeket vették fel:  

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

 
Mindig van egy javaslatot benyújtó személy, és biztatok ezúton is mindenkit, hogy ha tud olyat, akit 
az értéktárba felvehetnénk, nyugodtan javasolja. Az ÖB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság 
beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottság tevékenységérıl szóló beszámolót.   

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. április 22. 
 
Basky András polgármester: Ahogy az az elmúlt alkalommal is volt, ilyenkor kerül sor az oklevelek 
átadására, így átadom a szót Horváth Sándor kollegámnak, majd a díjak átadása után szünetet rendelek 
el. 
 
Díjak átadása 
 
SZÜNET 
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Basky András polgármester: 14.00 órakor folytatjuk ülésünket, vendégeinkre tekintettel a 4-es 
napirendi ponttal. 
 
 
3. Napirendi pont 
I. Tájékoztatás a 2013. - 2014. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások 
alakulásáról 
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemetı 2015. évi fejlesztésérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Köszöntöm dr. Gerencsér Balázst és Csimáné Piroskát. Van egy 
kötelezettsége az üzemeltetınek, hogy minden évben elszámolást kell készítenie. A 2013-as évben 
6.903.200.- FT, 2014-ben pedig 7.118.640.- Ft volt az üzemeltetı által fizetett összeg a fenntartónak. 
Tavaly 18 M Ft értékben végeztünk fejlesztéseket a temetınél, urna sírhely, vízvezetés, kerítés. Ha 
már a Bajcsy-Zs. utca felıl megcsináltuk a kerítést, a Bartók Béla utca és a Baross tér felıl is meg 
kellene csinálni. PEB megtárgyalta, ott az a döntés született, hogy mivel most is a Mizse-Bau Kft adta 
a legkedvezıbb ajánlatot, velük kötnénk szerzıdést. Azt el kell azért mondani, hogy a temetıben 
mindig rend van és tisztaság, köszönjük szépen, így folytassák továbbra is. Jó munkát kívánok. Az 
elıterjesztésben három határozat-tervezet szerepel, az elsı a 2013-as, a második a 2014-es elszámolás, 
a harmadik pedig a 2015-ös fejlesztési tervek. 
Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az elsı 
határozat-tervezetet, mely a 2013-as elszámolást tartalmazza, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
37/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Tájékoztató a 2013. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a 
köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2013. évi bevételeirıl és 
kiadásairól szóló - az elıterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. április 22. 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 2014-
es elszámolást tartalmazza. Van-e valakinek javaslata, kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet,  kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Tájékoztató a 2014. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a 
köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2014. évi bevételeirıl és 
kiadásairól szóló - az elıterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
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Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. április 22. 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 
2015-ös fejlesztéseket tartalmazza. Van-e valakinek javaslata, kérdése, véleménye ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet,  kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
39/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Döntés Lajosmizsei Köztemetı 2015. évi fejlesztésérıl 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Mizsebau Építı 
Kft.-t 2015. év második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetıben a Baross Gábor 
tér és a Református temetı rész menti kerítés megépítésére bruttó 7.733.190.- forint 
összegben az elıterjesztés 2. mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti fejlesztések kiadásait 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. mellékletének „Felhalmozási kiadások 
részletezése” elnevezéső táblázatának „1.4. Temetı” sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdések aláírására. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 Határidı: 2015. április 22. 
 
 
 
 
 
 
4. Napirendi pont 
A 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelı alapító és módosító okiratok elkészítése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 2015. január 1-jétıl az alapító, módosító és megszüntetı okiratokat a 
Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a 
jogszabályi elıírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak 
ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. 
Ezért kell módosítani ıket. Néhány alapító okiratnál módosítás is történt, például kormányzati 
funkciók, házszám változás miatt. ÖB megtárgyalta, elfogadásra javasolta, néhány dolog felvetıdött, 
például gépelési hibák, ezek természetesen javítva lesznek.  Az alapító okiratokat egyesével fogom 
szavaztatni, elıször az óvoda alapító okiratát. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet,  kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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40/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – 
Alapító Okiratát jóváhagyja.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. április 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

 

1. melléklet a 40/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 
Okirat száma: MESERET/1/2015. 

Módosító okirat 

 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2014. március 13. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával elfogadott 
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel  – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 15. pontja – mely a módosított okiratban 6.5. 
pont alatt szerepel -  helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19.  

2184 572 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

2 
6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 
30. 

1790 322 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

3 
6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 703 1904 m2 Önkormányzat 

Lajosmizse 
óvoda 

4 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19.  

2184 298 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

bölcsőde 

5 
6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 274 m2 Önkormányzat 

Felsőlajos 
óvoda 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2.melléklet a 40/2015. (IV. 22.) határozathoz 

Okirat száma: MESERET/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.02.10. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás  

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1.  Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
nevelése. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A 
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható; a.) autizmus spektrum zavarral, 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal, c.) hallásfogyatékossággal, d.) enyhe értelmi 
fogyatékossággal, e.) beszéd fogyatékossággal, f.) egyéb pszichés, fejlődési zavarral 
(tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése. 

4.1.2. A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban nevelkedı, a 
szülık munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletének, 
gondozásának, nevelésének, napközbeni ellátásának biztosítása.   

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 
- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését-oktatását. 
4.3.2.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 
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6 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Működési területe a köznevelési feladatok tekintetében: A társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési 
önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan 
bejáró óvodások tekintetében. 

4.5.2.  Ellátási területe a bölcsődei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse Város és 
Felsőlajos Község közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az 
intézményre vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek megfelelő 
intézmény vezetőt nevez ki 5 éves határozott időre pályázat alapján.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény  

2 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás 

6.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Többcélú intézmény (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény) 
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6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerinti 
óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése-oktatása. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. A munkaügyi feladatokat 
az Intézmény székhelyén-, a gazdasági -, pénzügyi feladatokat a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén látják el. Az adott költségvetés keretén belül 
önálló bérgazdálkodást folytat az Intézmény.  

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
6.4.1. székhelyén: 275 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

66 fő 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

50 fő 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

50 fő 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

24 fő 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
ingatlan 
hasznos 

vagyon feletti 
rendelkezés 

az 
ingatlan 
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száma alapterülete 
(m2) 

joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

funkciója, 
célja 

1 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19.  

2184 572 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

2 
6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 
30. 

1790 322 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

3 
6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 703 1904 m2 Önkormányzat 

Lajosmizse 
óvoda 

4 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19.  

2184 298 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

bölcsőde 

5 
6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 274 m2 Önkormányzat 

Felsőlajos 
óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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Basky András polgármester: Most az IGSZ alapító okiratát szavaztatom. Van-e valakinek javaslata, 
kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet,  kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
 
41/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képezı 
– Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 
2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. április 22. 
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1. melléklet a 41/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 

Okirat száma: IGSZ/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2014. február 28. napján kiadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával 
elfogadott módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az alapító okirat 3.1. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

5 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a 41/2015. (IV. 22.) határozathoz 

 
Okirat száma: IGSZ/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a  Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.     A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6050- Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Felelős a hozzá rendelt költségvetési szervek 
működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
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1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálata 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, 
valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat: 

4.3.1.a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

4.3.2.a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 
vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 
védelmével kapcsolatos feladatokat, és  

4.3.3. a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv 4.2.1. és – ha nem 
szolgáltatás-vásárlással történik annak ellátása – a 4.2.2. pont szerinti feladatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

5 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város és Felsőlajos 
Község közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott 
időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 28. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András  
polgármester 
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Basky András polgármester: Most a Mővelıdési Ház alapító okiratát szavaztatom. Van-e valakinek 
javaslata, kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
határozat-tervezetet,  kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
42/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  Lajosmizse Város Mővelıdési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. április 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29 
 

 

1. melléklet a 42/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 

Okirat száma: MUVHAZ/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2014. március 13. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával elfogadott 
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9. pontja elhagyásra kerül.  
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a 42/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 

Okirat száma: MUVHAZ/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Régi Városháza 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi 
közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésére bocsátja; - tájékoztat a könyvtár és a ynilvános könytári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól; - biztosítja más könyvtárak aállományának és 
szolgáltatásainak elérését; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.1.2. A helyi közmevelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kutúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célő 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.1.3.  Múzeumi, gyűjteményi tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési Intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok 
ellátása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

9 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek 
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10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086020 Helyi, térségi közösségi tér bizotsítása, működtetése 

12 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott 
időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András  
polgármester 
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Basky András polgármester: Most a Hivatal alapító okiratát szavaztatom. Van-e valakinek javaslata, 
kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet,  kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
43/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – 
Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. április 22. 
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1. melléklet a 43/2015. (IV. 22.) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/1/2015. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014. március 21. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  ……./2015. (….) határozatával  és Felsőlajos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./2015. (….) határozatával elfogadott módosító és egységes 
szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító 
okirat új formátumban kerül kiadásra.  
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsılajos, 2015. 

P.H. 

 

________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsılajos Község polgármestere 
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2. melléklet a 43/2015. (IV. 22.) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége 

6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2 
Felsőlajos Község 
Önkormányzata 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja 
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és 
Felsőlajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Felsőlajos településen a közös 
hivatalnak állandó kirendeltsége működik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló 
megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 
013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
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Illetékessége: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási területére terjed ki.  

Működési kör: Működési köréről a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III. 6. pontja rendelkezik. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83.§-
ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
III.8. pontjában meghatározottakra. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 
Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését és működését a társult Önkormányzatok 
által elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.  

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 21. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 
Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsılajos, 2015. 

P.H. 
________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsılajos Község polgármestere 
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Basky András polgármester: Végül pedig az Egészségház alapító okiratát szavaztatom. Van-e 
valakinek javaslata, kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja 
a határozat-tervezetet,  kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
44/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. 
mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. április 22. 
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1.melléklet a 44/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 

Okirat száma: EGYSZI/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2014. március 13. 
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) 
határozatával elfogadott módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító 
okirat új formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 8. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az alapító okirat új szabályozása szerinti 4.4. alcíme a következő kormányzati 

funkciókkal egészül ki: 072111 Háziorvosi alapellátás 
 072311 Fogorvosi alapellátás 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a 44/2015. (IV. 22.) határozathoz 
 
Okirat száma: EGYSZI/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.  A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi 
alapellátásnak és szakellátásnak a biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
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1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
I. Egészségügyi szolgáltatások: 

1. Egészségügyi alapellátás 1.1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2. Védőnői ellátás 
1.3. Iskola-egészségügyi ellátás 

2. Járóbeteg-szakellátások 2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nőgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bőrgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium 

(mintavételi hely) 
II. Szociális Alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
3. Családsegítés 
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 

 
III. Gyermekjóléti alapellátás 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

3 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

4 107051 Szociális étkeztetés 

5 107052 Házi segítségnyújtás 

6 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7 107054 Családsegítés 

8 072111 Háziorvosi alapellátás 

9 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

10 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

11 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

12 072311 Fogorvosi alapellátás 

13 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

14 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
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15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

16 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás Társulási Tanácsa az intézményre vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési 
követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki 5 éves határozott időre pályázat 
alapján.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 
Basky András  
polgármester 
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5. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat kötelezettsége, hogy a választásokat követı 6 
hónapon belül elkészíti a gazdasági programját. Az eddigi eredményeket összegyőjtöttük, és a 2014-
20-as ciklust vettük alapul. Minden bizottság tárgyalta, javaslatok elhangzottak, azokat megpróbáljuk 
beépíteni. Ez egy terv, akkor tudunk majd pontosabban tervezni, ha kijönnek az operatív programok. 
Átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A Képviselı-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazza a jelen gazdasági program. 
Az Mötv. szerinte e fejlesztési terv a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára – 2014-19- vagy 
azt meghaladó idıszakra szól. E terv igazodik az EU 2014-2020. tervezési, költségvetési idıszakához. 
Az elkészült dokumentum tartalmazza helyi szinten mindazokat a célkitőzéseket és feladatokat, 
amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetıségeivel összhangban, a helyi önkormányzat által 
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági program erıssége, hogy széleskörő helyzetfeltárással, tendenciákat bemutató adatok 
felsorakoztatásával, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 
készült. 
Egy ilyen megalapozást követıen láthatóak azok a fejlesztési szükségletek, amelyek az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására szolgálnak, így azok, amelyek 

- az infrastruktúra és környezet fejlesztése 
- a gazdasági versenyképesség fejlesztése 
- az agrárgazdaság kialakítása és a vidékfejlesztés 
- a környezetminıség javítása terén szükségesek, és amelyet az itt élık is már nagyon 

szeretnének, ha megvalósulnának különösen az utak, a terek, a városközpont, a tó, az oktatási 
és más intézményekkel kapcsolatos fejlesztések. 

A tervkészítık munkáját dicséri, hogy világos áttekinthetı szerkezetben széleskörő adatbázissal 
dolgoztak, a megyei, országos területfejlesztési elképzelésekkel összhangban. Javaslom az 
elfogadását, hiszen az elıttünk álló 5 éves munkavégzést megalapozza. Kiemelnék egy célkitőzést az 
oktatási intézménnyel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom egy középiskola létesítésének 
megvizsgálását, hiszen Lajosmizse a környezı települések körzetközpontja.  
 
Belusz László ÖB elnök, képviselı: Képviselı-testület a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a 
gazdasági programban rögzíti. A programnak legalább a képviselı-testület megbízatásának 
idıtartamára kell szólni és tartalmazni a fejlesztési terveket, célkitőzéseket költségvetési 
lehetıségeivel összhangban. 
A GAZDASÁGI  PROGRAM alapvetı CÉLJA: 
- a korábbi képviselı-testületi döntések, áthúzódó beruházások folytatása, 
- új célkitőzések:  -  a munkahelyteremtés feltételeinek javítása, 
   -  a lakosság életminıségének folyamatos javítása, esélyegyenlı- 
       ségének biztosítása,  
   -  ösztönzı kedvezmények biztosítása, az adóbevételek fejlesztési 
       célú hasznosítása, 
   -  szolgáltató közigazgatás megteremtése, 
   -  városüzemeltetés területén az integrált szemlélet érvényesítése, 
        gazdasági megtakarítások növelése. 
A gazdasági program 6 fı fejezetre bontva mutatja be a kiemelt feladatait a jövı generációi számára a 
gazdaságfejlesztésnek.  
I. Infrastruktrúra helyzetével, annak fejlesztésével foglalkozik, víz, gáz csatorna, belvízelvezetés, 
elektromos hálózatok megújuló energiaforrások. Kiemelt feladat a jövı generációjának. 
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II. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 
A város és térsége gazdaságának, szerkezetének fejlesztési irányát, úgymint mezıgazdaság, 
élelmiszeripar, szolgáltatások (kiemelten idegenforgalom), regisztrált és mőködı, vállalkozások 
alakulását tárja fel. 
 
III. TÁRSADALOM, ÉS HUMÁNERİFORRÁS FEJLESZTÉS 
- Oktatás, általános iskolák, középiskolák lehetıségeivel, az oktatás szerkezetének   
    változásával foglalkozik. 
-   Egészségügyi és szociális ellátás alapellátás helyzetének fejlesztése. 
-   Közmővelıdési- és sporttevékenység, melyben aktualizálni szükséges a  
     szervezeteket. (Nıi Kézilabda Klub), 
 
IV. MULTIFINKCIÓS AGRÁRGAZDASÁG KIALAKÍTÁSA, ÉS VID ÉKFEJLESZ-TÉS 
felsorolásban megjelölt Klábertelepi út szilárd burkolattal való ellátása, felújítása, melyet ki szükséges 
egészíteni. 
 34. oldal. Belterületi burkolattal nem rendelkezı  úthálózat és a Kláber:  
- külterületi összekötı dőlıutak burkolását; 
- logisztikai központ, hőtı-raktározó központ; 
- mezıgazdasági úthálózat fejlesztés. 
 
V. KÖRNYEZETMINİSÉG JAVÍTÁSA 
A város környezeti állapotával, (természeti adottságok, értékek, talajvíz, csapadékvíz, 
levegıtisztaság,) hulladékgazdálkodás fejlesztésével foglalkozik. 
Bizottsági ülésen javasoltuk a mővelıdési ház feladatai közé felvenni a helyi jelentıségő természeti 
értékek közfunkcióval való ellátását a meglévı értékek felkutatását, gondozását, rehabilálását. 
 
VI. Az önkormányzat és partnerei a fejlesztésben: 
Helyi, Mikrotérségi, Megyei, Régiós, Országos szintő együttmőködések, kapcsolatok ápolása, 
valamint a Nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok fenntartása. 
 
Gazdasági program 40 oldalon, plusz a mellékleteken keresztül feltárja, rávilágít Lajosmizse 
fejlıdésének irányvonalára, fejlesztési elképzelésekre, melyek összhangban vannak korábban 
megjelölt, kijelölt útiránnyal. Tartalmazza a megvalósult és megvalósítani kívánt projekteket, 
adatbázisokat, települési, lakossági gazdasági adatokon keresztül egészen a könyvtári könyvek 
számáig. Az elkészítésben résztvevık munkáját köszönve a Program megvalósításáért kell 
dolgoznunk, megvalósulás esetén érezhetı változás következhet be mindannyiunk megelégedésére. 
Bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolta az említett kiegészítésekkel. 
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: A gazdasági program az alábbi stratégiai programcsoportokat 
tartalmazza: 
I. Infrastruktúra és közlekedésfejlesztés. 

1./ A még folyamatban lévı csatorna beruházást, nem tartalmazhatja, – hiszen a program 
elkészülte után vált ismertté – 100 %-os támogatás intenzitás, ami azt gondolom, egy nagyon 
fontos dolog a lakosság részérıl. 
 
2./ Sajnálatos módon kimaradt a Lajosmizsén mára már megvalósult optikai hálózatfejlesztés. 
Ezért most kérem tisztelettel, kerüljön be. Azért fontos ez nagyon, mert a nyáron fog 
megjelenni a vállalkozók számára kiírt GINOP 3-as prioritás, amelyben szélessávú internet 
fejlesztést támogatnak uniós forrásból. 

II. Gazdasági versenyképesség fejlesztése. 
 
 1./ Kecskemétet követıen a legnagyobb vállalkozási sőrőség a kistérségben  

Lajosmizsén található. Véleményem szerint ezt kell kihasználni sokkal jobban, mint eddig 
tettük. 
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2./ Terven, stratégián alapuló városmarketing jelenleg nincs településünkön. Létre kell hozni a 
marketing csoportot, melynek feladata, egy komplex (helyi lakosság, vállalkozások, civilek, 
turisták, befektetık részére) városmarketing stratégia terv kidolgozása. A marketingeszközök 
tervszerő és tudatos megválasztásának célja a település versenyképességének növelése, ezen 
belül a befektetések ösztönzése. A 13. oldalon kerüljön be a Gárdonyi Teaház, és a Haziswets 
Kft. 

 
III. Társadalom és humánerıforrás fejlesztése. 

1./ Az anyag nem tér ki a helyi általános iskola diákelvándorlás  
problematikájára. 
 
2./ Az anyag jól taglalja a lakosság egészségügyi állapotát, kitér a vezetı betegségekre, 
amelyek az országos átlagnak megfelelıen alakulnak, - vezetı a szív és érrendszeri 
megbetegedés, idült légzés szervi betegségek, illetve a daganatos betegségek, továbbá a 
mértéktelen alkoholfogyasztás. A városban mőködı egészségügyi ellátórendszer alapvetı 
feladata a lakosság egészségi állapotának helyreállítása, beleértve a korai gyermekkori 
fejlesztéseket, a munkaképesség megırzését, az egészségi állapotot veszélyeztetı tényezık, 
hatások elleni eredményes küzdelmet. 
 
3./ Sport, hiányzik a kézilabda, a következıket javaslom beépíteni: 
 
Városunkban a kézilabdának nagyon komoly hagyománya, szakmai múltja van. A férfi 
kézilabda csapatunk 1992-ben alakult, mint önálló club, mára már a megye elsı számú 
kézilabda csapata. Jelenlegi férfi kézilabda csapatunk több mint 50 %-a lajosmizsei, ami 
egyedül álló ebben a sportban is. 

 
Híres lajosmizsei sportolóink közül kimaradt: 

- Utasi Ágota, aki 88 szoros magyar válogatott, 
- Apró Ferenc, aki fıiskolai világbajnok címet ért el, 
- Fazekas Nándor – İ kecskeméti születéső, - de Lajosmizsén játszott 4 évig. Itt lett igazolt 

játékos, Lajosmizsén tanult kézilabdázni, ı 219 szeres válogatott. 
 

4./ Multifunkciós agrárgazdaság kialakítása és vidékfejlesztés. Javítandó a 34. oldalon: 
Logisztikai központ, hőtı-raktározó központ, értékesítı központ létesítésének támogatása. 

 
IV. Környezetminıség javítása. A hulladék elhelyezési gyakorlat, ami jelenleg 
városunk külterületi részein uralkodik, azt fel kell számolni, rendeletben történı szabályozással, és  
rendelet betartásának ellenırzésével. 
 
Tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatva olyan döntést hozott, hogy 
alakuljon meg Lajosmizsén egy Városmarketing Csoport. Felkérte a Polgármester Urat, hogy a 
következı testületi ülésre készítsen elıterjesztést ezzel kapcsolatban. A Városmarketing 
Csoportnak legyen tagja minden PEB tag, és azon kívül minden kedves képviselı társunk 
csatlakozhat hozzá. 
 
A Marketing Csoport feladata a hiányzó szakmapolitikák kidolgozása: 
-    a Gazdasági Program karbantartása, 
-    milyen adópolitikát kíván az önkormányzat ebben a gazdaságfejlesztési idıszakban  
     folytatni, befektetés támogatási politika kialakítása, milyen vonzó ajánlatokkal/  
     kedvezményekkel kívánja biztosítani a település versenyképességét a munkahely    
     teremtésben, 
- Egyéb más aktuális a helyi gazdaságot, környezetünket érintı változások  
     megvitatása. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a korábban említett változtatásokat, 
figyelembe véve Lajosmizse város következı 5 évre vonatkozó Gazdasági Programját.  
 
Keresztes Ferenc MB elnök, képviselı: A Mezıgazdasági Bizottság is elfogadásra javasolja, ugyan 
egy kicsit misztikusnak tőnik, nem kell hozzá más, csak pénz.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a bizottságok munkáját. Ha a 60-as években nem 
szőnik meg a gimnázium a városban, akkor még ma is lehetne. Azért fontos dolog, hogy legalább esti 
gimnázium mőködik. Sajnos a város érzi, hogy nincs középiskolánk, talán kisebb lenne a tanulói 
elvándorlás, ha lenne. A bizottságok javaslatait beépítjük a programba. Annyit még azért elmondanék, 
hogy a program Lajosmizsén készült, a HBF Hungaricum csak segítette a munkánkat. Azt, hogy nem 
aktuálisak az adatok mire értetted? 
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Például, hogy olyan cég szerepel benne, amely már nem is 
létezik. 
 
Basky András polgármester: Ezt javítjuk. Az optikai kábelt is beletesszük, ahogy kérted. A 
marketing csoport létrehozásával is egyetértek, a következı ülésre elıterjesztést készítünk belıle. A 
13. oldalon akkor nem Gárdonyi Teaház, hanem Benexfood Kft, és a Mizsetáp Kft, és az Olívia Kft-t 
is beletesszük.  Ahogyan a kézilabdát is. A 34. oldal kiegészítésének sincs akadálya. A hulladék 
problémával kapcsolatosan sok döntést hoztunk már, a rendelet megvan rá, de csak tetten érés esetén 
lehet bizonyítani. Volt már olyan, hogy több százezer forint bírságot szabtunk ki. Itt szeretném 
elmondani, hogy május 9-én elektronikai hulladékgyőjtés lesz, május 16-án pedig Te Szedd akció. 
Több ilyen akció volt már az elmúlt években is, amikor is illegális hulladéklerakókat számoltunk fel. 
Már a vadásztársaság bejelentkezett, hogy az Alsólajosi részen kívánnak szemetet szedni. Örömmel 
fogadjuk a segítséget mindenkitıl. Ma van a Föld napja, ezt is jó, ha tudjuk. Köszönöm mindenkinek a 
javaslatokat, ezek akkor beépülnek. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata a gazdasági 
programmal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki az elhangzott módosításokkal együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Gazdasági Programjának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Gazdasági Programját a 2015-2020-as idıszakra vonatkozóan 
megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

• Kerüljön kiegészítésre a gazdasági program az elkészült optikai hálózat beruházására 
vonatkozó bekezdéssel. 

• Az elıterjesztés 13. oldalán a II.1. pont második bekezdésébıl kerüljön törlésre az 
Inwest-Vk, valamint a Fortunate Kft, ugyanakkor kerüljön beépítésre a Házisweets 
Kft, a Mizsetáp Kft, az Olívia Kft, Benexfood Kft. 

• Az elıterjesztés 34. oldalán a IV.1. pont alatt lévı „ Kapcsolódó fejlesztési 
elképzelések” között található Logisztikai központ, hőtı-raktározó központ, értékesítı 
központ felsorolásnál a „létesítése” szó helyett „létesítésének támogatása” kerüljön be. 

• A III. fejezet sporttevékenység része kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint: 
Városunkban a kézilabdának nagyon komoly hagyománya, szakmai múltja van. A 
férfi kézilabda csapatunk 1992-ben alakult, mint önálló klub, mára már a megye elsı 
számú kézilabda csapata. Jelenlegi férfi kézilabda csapatunk több, mint 50 %-a 
lajosmizsei, ami egyedülálló ebben a sportban is. Híres lajosmizsei sportolóink közül 
kimaradt: 
- Utasi Ágota, aki 88-szoros magyar válogatott, 
- Apró Ferenc, aki fıiskolai világbajnok címet ért el, 
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- Fazekas Nándor, ı kecskeméti születéső, de Lajosmizsén játszott 4 évig, itt lett 
igazolt játékos, Lajosmizsén tanult kézilabdázni. İ 219-szeres válogatott. 

• A belterületi burkolattal nem rendelkezı úthálózat, és a külterületi összekötı dőlıutak 
burkolása. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. április 22. 
 
 
Basky András polgármester: Közben köszöntjük Bujdosó Mártont, a Charolais Kft. Lajosmizse 
vezetıjét, aki most érkezett meg. Az imént egy kisebb ünnepség keretében felolvastuk a tevékenységét 
a cégnek, és egy emléklapot és  ajándékot is szeretnénk átadni. 
 
Bujdosó Márton Charolais Kft. vezetıje: Köszönöm szépen. Ha megengednek egy megjegyzést az 
elızı témához, jó lenne a szakmai oktatással szervezetten foglalkozni.  
 
Basky András polgármester: A múlt héten volt egy tájékoztató, ahol elmondták, hogy át fogják 
szervezni a szakmai oktatást. Köszönjük még egyszer, folytatjuk ülésünket. 
 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Kérelem szolgalmi jog bejegyzéshez 
 
Basky András polgármester: Egy kérelem érkezett hozzánk, mely szerint a Mizsei utcában a 
tőzoltóság mellett van egy ház, melybe a csatorna bekötés csak a Gépállomási iskola tisztító aknájára 
való rácsatlakozással oldható meg. PEB tárgyalta, és elfogadásra javasolta azzal, hogy mivel ez az 
ingatlan önkormányzati tulajdonú ingatlanok közé van beékelıdve, így ha eladásra kerülne ez az 
ingatlan, akkor az önkormányzatnak elıvásárlási joga legyen. Emiatt van egy kiosztós határozat-
tervezetünk, kérem ezt vegyük figyelembe, ezt szavaztatom.  Van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a kiosztós 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
46/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéséhez 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul szolgalmi jog 
alapításához – az önkormányzat tulajdonát képezı lajosmizsei 844/1 helyrajzi ingatlanon 
található belsı tisztító idomra történı szennyvízcsatorna rákötés céljából - a lajosmizsei 844/3 
helyrajzi számú ingatlant illetıen (uralkodó telek) a lajosmizsei 844/1 helyrajzi számú 
ingatlant terhelıen (szolgáló telek) a határozat 2-3. pontjában foglalt feltételekkel. 
 

2.) A szolgalmi jog alapításának fejében a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 
elıvásárlási jogot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata javára a lajosmizsei 844/3 
helyrajzi számú ingatlanra. 
 

3.) A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan felmerülı összes költséget a kérelmezı, Ugrina 
Csaba viseli. 
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4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szolgalmi jog és az elıvásárlási jog alapításával kapcsolatos megállapodás megkötésére,  
valamint a szolgalmi jog és az elıvásárlási jog  bejegyzéséhez szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 

 Határidı: 2015. április 22. 
 
 
7. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. 
 
Keresztes Ferenc MB elnök, képviselı: A Katona J. utcában tőrhetetlen állapotok vannak. Ha esik az 
esı, térdig ér a víz, most meg óriási a por, nem lehet szellıztetni. Egy áteresz kellene a Vadász 
kocsmánál, nagyon jó volna, ha ez megoldódna.  
 
Basky András polgármester: Ezt a problémát mi is ismerjük, megkezdıdött a terület rendezése, az 
áteresz is fel van írva a kivitelezınek. Esetleg még azt jelezzük neki, hogy naponta locsolja fel, hogy 
ne legyen akkora por.  
 
Orbán Antal képviselı: A Csordás boltnál a buszmegálló életveszélyes állapotban van. Mikor lesz 
rendbe hozva? Mert ugye a polgármester úr 1 M Ft-ig bármikor hozzányúlhat a költségvetéshez. A 
Juhász Gyula utca mikor lesz helyreállítva? 
 
Basky András polgármester: Igen, tudunk róla. Nekiment egy autós, szinte teljesen tönkrement. 
Árajánlatot kértünk már rá, és megkerestük azt, aki okozta a kárt. Két lehetıségünk van, vagy 
megcsináltatja a kárt okozó, vagy pedig mi megcsináltatjuk, ı pedig kifizeti. Még nem érkezett erre 
válasz. 
A Juhász Gyula utcában pedig csıtörés történt, a kijavítás folyamatban van. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A volt szülıotthon elıtt cement győrőket hagytak ott 
hetekkel ezelıtt, és még mindig nem vitték el ıket. A Béke lakótelepiek eljuttattak egy kérést hozzám, 
mely szerint szeretnék, ha az egész út helyreállításra kerülne. A Dankó Pista utcaiak életék pedig 
tönkreteszi a nyárfa. Meg kellene nézni, hogy mit lehetne vele kezdeni.  
 
Basky András polgármester: A csatorna győrők biztos lettek már jelezve a kivitelezı felé, de kérem 
kollegáimat jelezzék újra. A Béke lakótelepiek kérését megkaptuk, de sajnos nem biztos, hogy a 
kivitelezı be fogja vállalni, hogy az egész utat helyreállítja, csak sávosan. A nyárfák tekintetében 
pedig, elıfordult már a városban, hogy fiatalítottuk a fákat. Például most a Május 1. utcában is vannak 
olyan fák, melyeket ki kellett venni. Kérem ebben Keresztes Ferenc segítségét, hogy nézze meg ezeket 
a fákat. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Keresztes Ferenc felvetéséhez csatlakoznék, jó lenne ha a csatornásokat 
megkérnéd, hogy ahol munka folyik, ott legalább naponta egyszer locsoljanak fel.  
A Rákóczi utcában 30 km-es tábla útszőkülettel ott van hagyva, munka már régen nincs ott. A múlt 
héten a traffipax is volt kint, én is várom a csekket. Lehet, hogy több helyen is kint van hagyva, oda 
kellene figyelni rá. 
 
Basky András polgármester: A locsolást jelezni fogom. A Bethlen G. utcában iszonyatos munka 
volt, nagyon megküzdenek vele. A Rákóczi utcában a táblát illetıen jelezni fogjuk az illetékes felé. Itt 
forgalmi rend változás is történt, hiszen elkészült a parkoló. A következı hírlapban is jelezni fogjuk, 
egy négyes keresztezıdés jött létre.  
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Belusz László ÖB elnök, képviselı: A vasút utcában a kátyúzás hogy áll? Elkészült a P+R parkoló, a 
buszmegálló. Mikor fog ott busz megállni, és mikortól fognak ott megfordulni a buszok? Májusban új 
burkolatot fog kapni a kimaradt rész is a Kossuth L. utca és Baross tér közötti szakaszon. 
 
Basky András polgármester: Ez egy jó hír. A Vasút utca kátyúzása hamarosan megkezdıdik. A P+R 
parkolónál lévı buszmegállóval kapcsolatosan anno a Volánnal meg lett beszélve, hogy ott fognak 
megfordulni a buszok. Utána nézünk, tolmácsoljuk a kérést a Volán felé.  
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Sápi Tibor Alpolgármester Úr megkért arra, hogy távollétében 
néhány aktuális információt megosszak a gazdatársadalommal. Az elmúlt pár nap alatt sávosan és 
lokálisan nagyon jelentıs fagykárt szenvedett el a településünk és települési szomszédjaink. A kár 
orvoslását figyelembe véve, feltétlen szükséges a fagykár bejelentése, amelynek az idı intervalluma a 
káresemény létrejöttétıl számított 15 naptári nap. A falugazdászt feltétlen keresse meg minden érintett 
gazdálkodó, mert így tudja hitelt érdemlıen bizonyítani a káreseményt a hatóságok felé. A 
káresemény rögzítésének feltétele az, hogy a kár bejelentése feltétlenül meg kell, hogy elızze a terület 
alapú támogatás benyújtásának idıpontja. Így lesz csak jogalapja annak, hogy valaki kárigénnyel 
léphessen fel. Ettıl függetlenül tájékoztatni szeretném a Tisztelt helyi gazdatársadalmat, hogy a 
területalapú támogatás igényét 2015.05.15.-ig elektronikus felületen a falugazdász, szaktanácsadó, 
vagy más egyéb közremőködı alapján tegye meg, mert ennek hiánya jogvesztést jelent. Feltétlenül 
meg szeretném jegyezni azt is, hogy a támogatás igénylésének feltétele szoros alapeleme a 
földhasználati nyilvántartás naprakész és jogszerő, a Földhivatalnál bejegyzett nyilvántartása. Ennek 
hiánya, vagy részlegessége, elutasítást, támogatásból történı több éves kizárást, vagy csökkentett 
támogatás folyósítását eredményezheti. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: PEB ülésen szó volt a Kárpátaljai magyarok megsegítésérıl, 
ahol azt beszéltük meg, hogy egy települést szeretnénk támogatni. Én találtam is egyet, ezt szeretném 
most bemutatni.  
Aknaszlatina a Tisza jobb partján található a ma már Romániához tartozó Máramarosszigettel 
szemben, Lajosmizsétıl 491 km-re. Ez a távolság 5 óra 30 perc alatt tehetı meg személyautóval. 
A település egyike volt a Magyar Királyság legjelentısebb sóbányájának. A 13. században alapították 
a falut. Az elı írásos feljegyzés Aknaszlatináról a tatárjárás idejére datálható. Az aknaszlatiani 
sóbányászat szorosan összefőzıdik egész Magyarország, de legfıképpen Máramaros vármegye 
történelmi múltjával. A nagy tisztaságú só bányászatából jelentıs bevételei voltak királyinknak. A só 
szállítás miatt keskeny nyomtávú vasúttal kötötték össze 1880-ban a máramarosi vasútvonallal. 
Trianon elıtt 2330 lakosának 99 %-a magyar ajkú volt. A település Trianon utáni sorsa együtt alakult 
Kárpátaljával. Ma már ez a település is Ukrajnához tartozik. A szovjetek 1947-ben összevonták 
Aknaszlatinát, Faluszlainával. Az összevont település 9.000 lakójából 2.800 magyar, 5.200 román, s 
csak 900 ukrán – ruszin. Az évszázadok alatt eddig kilenc bányát nyitottak meg, az idık folyamán hét 
vízbetörések, bányaomlások következtében tönkrement. Aknaszlatina határában a korábban bezárt 
bányák helye vízzel feltöltıdve sóvíző tavakká alakult át. A víz sótartalma 180 gramm literenként. Az 
izraeli Holt tengerhez hasonló tavak, gyógyító hatása elismert. A sóbányákban gyógykezelés is folyik, 
a felszínen 4 kórház mőködik, döntıen légúti megbetegedések gyógyítására. Azonban a felhagyott 
tárókat nem tömedékelték be, napjainkban egymást érik az omlások, melyek már a település egy részét 
is veszélyeztetik. Az utolsó két mőködı bányát 2 éve zárták le a vízbetörések és omlások miatt. 
Tudomásom szerint most is beomlott egy bánya, amely lakott területet veszélyeztet. A településen erıs 
a magyar közösség, 1989. óta ismét van magyar önálló középiskolája. A középiskola igazgatójának 
neve: Benedek Imre. A magyarok többsége római katolikus. A templomkertben vannak a hét vezér 
kopjafái, a magyar szentek szobrai és a magyar hısi emlékmővek. Itt egy alig 3.000 fıs kis magyar 
közösség lakik, és ide nem jutnak el a segélyek, mert azok elsısorban a nagyvárosokba jutnak el, 
minden adományozó a nagyobb magyar ajkú közösségeket találja meg könnyebben. 
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Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Tegnap én is ránéztem a térképre, és találtam egy 
települést, melynek Bene a neve. 1400 fı a lakossága, ebbıl 1200 fı magyar. Elsı körben abban 
kellene állást foglalnunk, hogy pénzadományt győjtünk. Abban egyetértünk, hogy egy konkrét 
települést támogassunk? Igen. Két lehetıség van, az önkormányzat nyit egy számlát, vagy az 
alapítvány. Utána döntünk, hogy kit támogatunk. Aki élelmiszerrel, ruházattal szeretné támogatni ıket, 
az a karitászon keresztül megteheti.   
Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, elfogadják-e az 
interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Keresztes Ferenc MB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László ÖB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Sebık Márta PEB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülést 
15.15 órakor bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 
   Basky András  sk.                               dr. Balogh László sk. 
    polgármester                                       jegyzı  
         


