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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. szeptember 22-i ülésére 
 

 Tárgy:  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra 
 

 Ikt.sz: LMKOH/5628/3/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: RNÖ) és a Magyar 
Pünkösdi Egyház 2016. év szeptemberében kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzata 
felé. A kérelmek az elıterjesztés 1. mellékletében találhatóak. 
  
 A kérelemben leírják, hogy az RNÖ Hitéleti programot kíván szervezni a roma lakosság 
körében a Magyar Pünkösdi Egyház közremőködésével a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 49. szám alatti önkormányzati tulajdonú Cédula házban. 
  
 Lajosmizse Város Önkormányzata és az RNÖ között 2016. február 05-én megkötetett 
együttmőködési megállapodás 2. pontja értelmében „A Nemzetiségi Önkormányzat külön kérelem 
esetén a Helyi Önkormányzattal történt elızetes egyeztetést követıen igényt tarthat a 6050 
Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan használatára”. 
  
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése értelmében a 
„Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátására, a lakosság közszolgáltatásokkal való 
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe”. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 16. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a nemzetiségi ügyek, a 13. § (2) 
bekezdés alapján: „ Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.”   

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 20. § -a alapján: 
„Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendezvényeik 
és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékeik, 
hagyományaik megırzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik használatához főzıdı 
jogait.” 

 Javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy biztosítsuk ingyenesen az RNÖ 
részére az ingatlan használatát figyelembe véve a nemes célt, amellyel a roma lakosság 
megismerheti a Biblia morális üzenetét, azzal a kikötéssel, hogy az RNÖ és a Magyar Pünkösdi 
Egyház között megköttetett kétoldalú együttmőködési megállapodásban az alábbi 
kötelezettségvállalások szerepeljenek a felek között kötelezı érvénnyel: 
 

- Az RNÖ a Cédula-ház épületét és a hozzá tartozó ingóságokat térítésmentesen heti egy 
alkalomra, 2016. október 08-tól határozatlan idıre szombati napokon, 15:00- 18:00 
közötti idıben rendelkezésre bocsátja vallásgyakorlás céljából a Magyar Pünkösdi Egyház 
részére, kivéve a Cédula-ház pályázati úton történı felújításának idején (tervek szerint 
2017. év második és harmadik negyedéve). 

- A Cédula-ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
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- Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerően használja. 
- A vallási tiszteletadási szertartás befejezését követıen az épületet kitakarítja és annak 

környezetét rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét összeszedésére. 
- A vallási tiszteletadási szertartás elıtt és után biztosítja a Cédula-ház környékén élık 

nyugalmát. 
 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

...../2016. (…..) ÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja, és 13. § (2) bekezdése, 
valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 20. § -a alapján - 
hozzájárul a tulajdonában lévı 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti 
Cédula-ház ingyenes használatához a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a Magyar Pünkösdi Egyház közremőködésével Hitéleti program 
megtartásához. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, azzal a kikötéssel járul hozzá a 

6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Cédula-ház ingyenes 
használatához Hitéleti program megtartása céljából, hogy Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar Pünkösdi Egyház között megkötésre kerülı  
kétoldalú együttmőködési megállapodásban az alábbi kötelezettségvállalások 
szerepeljenek a felek között kötelezı érvénnyel: 

 
- A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Cédula-ház épületét és a 

hozzá tartozó ingóságokat térítésmentesen heti egy alkalomra, 2016. október 08-
tól határozatlan idıre szombati napokon, 15:00- 18:00 közötti idıben 
rendelkezésre bocsátja vallásgyakorlás céljából a Magyar Pünkösdi Egyház 
részére, kivéve a Cédula-ház pályázati úton történı felújításának idején (tervek 
szerint 2017. év második és harmadik negyedéve). 

- A Cédula-ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
- Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerően használja. 
- A vallási tiszteletadási szertartás befejezését követıen az épületet kitakarítja és 

annak környezetét rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét 
összeszedésére. 

- A vallási tiszteletadási szertartás elıtt és után biztosítja a Cédula-ház környékén 
élık nyugalmát. 

 Határidı: 2016. szeptember 22. 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester      
      
Lajosmizse, 2016. szeptember 16. 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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