
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/215-16/2018. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. május 15-én 
megtartott  n y í l t   bizottsági üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:  

 
 
43/2018. (V. 15.) ÖB hat.  Egyéb önkormányzati lakás iránti kérelem 
 
44/2018. (V. 15.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
45/2018. (V. 15.) ÖB hat. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 

 
46/2018. (V. 15.) ÖB hat. „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Program 2018-2023.” elfogadása 
 
47/2018. (v. 15.) ÖB hat.  „Volt szülőotthon” helyiségeinek biztosítása 

programokhoz 
 
48/2018. (V. 15.) ÖB hat. Az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
 
49/2018. (V. 15.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és  

Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 
 
50/2018. (V. 15.) ÖB hat. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról 
 
51/2018. (V. 15.) ÖB hat.  Iskolai konyha fejlesztéséhez  önerő biztosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. május 15-én, délután 13.00 órakor a Lajosmizse 
Város Önkormányzat Dísztermében megtartott   n y í l t   bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Varga Mária bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Rostásné Rapcsák Renáta int.referens 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Dodonka Csaba pályázati referens 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Horváth Sándor pályázati referens 
Orbán Antal települési képviselő 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági 6 fő jelen van. Varga Mária bizottsági 
tag bejelentéssel van távol az ülésről, mert a Művelődési Háznál az olvasó derbinek a 
záró vizsgája van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Nincs. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő 
1./ Egyéb önkormányzati lakás iránti kérelem    Belusz László 
          ÖB elnök 
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
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     tének …./2018. (….) önkormányzati rendelete a szemé-  polgármester 
     lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
     15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi 
     és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapo- 
     dásának módosítása 
3./ „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program   Basky András 
      2018-2023.” elfogadása      polgármester 
4./ „Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása programokhoz Basky András 
          polgármester 
5./ Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerű- Basky András 
     sítése         polgármester 
6./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai Basky András 
      ellátásának értékelése       polgármester 
7./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András 
     számolója a 2017. évről       polgármester 
8./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a  Basky András 
     2017. évben végzett munkájáról     polgármester 
9./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
 
1./ 39/2018. (IV. 18.) ÖB határozat módosítása    Belusz László 
          ÖB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Egyéb önkormányzati lakás iránti kérelem 
Belusz László ÖB elnök 
A leromlott bérlakások felújítása szükséges. Jelenleg 2 db érvényes szerződés van. A 
Lajosmizse, Telepi út 35/A. szám alatt hat darab szociális bérlakás (Barakk lakások) 
van, 1 fő tudja megoldani a lakhatását, 5 fő esetében kell gondoskodni a lakhatás 
megoldását illetően. 
A Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám alatti lakás bérlője felmondta a bérletet, 
ezért az üresen áll, s oda lehetne költöztetni a felújítás alatti ingatlanban lakókat. Van-
e ezzel kapcsolatban észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk az 
előterjesztés határozat-tervezetét.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
Egyéb önkormányzati lakás iránti kérelem 
 

HATÁROZAT 
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1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám alatti 3. számú 
egyéb önkormányzati  lakás bérbeadását a 6050 Lajosmizse, Telepi út 
35/A. „6. ajtó” szám alatti bérlő részére a 6050 Lajosmizse, Telepi út 
35/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 
felújításának idejére. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2018. május 15. 
 
 
2./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Korábban tárgyaltuk a Tanyagondnoki Szolgálat bevezetését. A előterjesztés ehhez 
kapcsolódik. 1. pontja, amikor a szociális alapellátásokról szóló rendeletet módosítjuk, 
beépítjük a tanyagondnokot, utána pedig a Társulási megállapodás módosításra. A 
mellékletek tartalmazzák a módosításokat. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások- 
   ról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosí- 
   tását. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 



 5

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodásának módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi 
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodásának  
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
„Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
5 évenként felül kell vizsgálni Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
104 oldalas az anyag. Bemutatja a jogszabályi hátteret, a mély szegénységben élő 
romák helyzetét, nők, fogyatékkal élők helyzetét, helyzetelemzést, beavatkozásokat a 
megvalósításra, jövő képet tár elénk, kötelezettségek és felelősségek érvényesítését 
tárgyalják. Elég jól kidolgozott anyag. Az előterjesztésben a programokról láthatunk 
bemutatást, a szegregált területen élők helyzetéről, a leromboló városrészek felújítása, 
stb. Ezek mind a program részei. 
Elfogadásra javaslom. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban észrevétele, mondanivalója? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Baranyi-Rostás Rodrigóval bejártam a területet, kukák kerültek elhelyezésre. Elviszik 
a kukákat, de az udvarok teli vannak szeméttel. Rá kellene szoktatni az ott lakókat, 
hogy kuka van, akkor tegyék bele a szemetet. Olyan kérdés merült fel, hogy ivóvíz 
bekötéshez hozzájárulást kaphatna-e? 
Basky András polgármester 
Szokott lenni olyan program, amikor a Bácsvíz-el közösen csináltunk programot, 
akkor bizonyos kedvezményeket tudtunk adni. Az Önkormányzatnak ilyen döntése 
nincs, mint a csatornarákötésnél van. Vízbekötésnél az Önkormányzatnak semmilyen 
határozata nincs arra vonatkozóan, hogy támogatást adjunk. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Rá kellene szoktatni az embereket a szemétszedésre. 
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Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
A projektben ez benne van. Tapasztalataink vegyesek. Volt olyan hely, ahol azonnal 
meg tudtuk kötni a szerződést. A Beneszél utcánál kellene egy kamera, hogy az 
illegális hulladék lerakást meg tudjuk szüntetni. 
Ahol nagyon rossz a helyzet, az a Barakknak a környéke.  A szemétgyűjtés napján 
műanyaghulladékot égettek, nem rakták bele a kukába a szemetet. Folyamatosan kinn 
vagyunk a családsegítőkkel, dolgozunk az ügyön. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az összes intézmény részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában. A 
mi projektünknél alapvető dolognak tartjuk, hogy benne van az egészségügy, a 
köztisztaság is. Ez egy hosszú folyamat, de nagyon szép eredmények vannak. Kötik a 
szerződéseket, viszik a sárga zsákokat. A Damjanich utca 20. szám alatt volt egy 
kérelem, hogy bevezetnék a vizet, ha lenne hozzá segítség. Lenne egy javaslatom, 
hogy a járdaépítés keretéből lehetne erre forrást biztosítani. Ha valaki vízbekötést 
kérne, akkor lehetne segítséget adni, a vízbekötéshez hozzájárulni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Vízbekötés volt a Klábertelepi részen, korábban arról volt szó, hogy a részletfizetési 
kedvezményt is lehetne kérni. 
Basky András polgármester 
Sokféle lehetőség van arra, hogy valaki rákössön a vízre. A részletfizetés 
lehetőségként fennáll. 
Belusz László ÖB elnök 
Egy rákötés (víz) mennyibe kerül? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ha egy hosszabb bekötési részt nézünk, akkor 150.000.- Ft kb. 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvez. helyettes 
Lakáskasszát kis összeggel is lehetne nyitni. Itt az a probléma, hogy nincs meg az 
együttműködés az egy udvarban lakók között. 
Basky András polgármester 
Ezt át kell gondolni, hogy miben tudunk segíteni, de a család is tegyen érte valamit. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
A járda támogatást ki kellene egészíteni vízbekötési lehetőséggel. 
Belusz László ÖB elnök 
Meg kellene határozni, hogy miben tudunk segíteni a családoknak a vízbekötést 
illetően. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítőinek köszönjük a munkáját. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
„Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 2018-2023.” elfogadása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü-
   letnek „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját” a  
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   2018-2023. évre vonatkozóan. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Elhangzott, hogy egy vízbekötést hogyan tudunk segíteni. Ezzel kapcsolatban az 
intézkedéseket meg kell tenni. 
dr. Balogh László jegyző 
Rendelet-módosítás kell hozzá és forrást hozzá keresni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nem mehet olyan rendszerben, mint a járdaépítés, vagy a csatornarákötés? 
dr. Balogh László jegyző 
Meg kell nézni, hogy milyen formában lehet kivitelezni. 
 
 
4./ Napirendi pont 
„Volt szülőotthon” helyiségeinek biztosítása programokhoz 
Belusz László ÖB elnök 
A Cédulaház épülete júniustól októberig felújítás alá kerül. Döntést kell hozni, hogy a 
„Volt szülőotthon” épületét térítésmentesen tudná használni az RNÖ arra az időre a 
„Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
Lajosmizsén” programjainak lebonyolításához  2018. november 30. napjáig. 
Javaslom elfogadásra. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Sebők Márta bizottsági tag 
A projekt tartalmaz-e rezsi költséget? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZ vezetője 
Nem tartalmaz rezsiköltséget, bele akartuk tenni, de nem lehetett. A víz, a szennyvíz, 
az elektromos áram, szemétszállítás költségköre felmerül. Ez az intézmény dologi 
kiadása.  
Belusz László ÖB elnök 
Van-e kérdés? 
dr. Balogh László jegyző 
A II. határozat-tervezet 2. pontja november 30-e lesz a határidő. 
Orbán Antal települési képviselő 
Azt szeretném, hogy a környező lakókat ne zavarják. 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
Amikor az épülethasználatot koordináljuk, akkor arra felhívjuk a figyelmet, hogy 
megfelelően menjenek a programok. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2018. (v. 15.) ÖB hat. 
„Volt szülőotthon” helyiségeinek biztosítása 
programokhoz 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezeteit azzal, hogy a  
                                 másodiknál a helyes dátum november 30. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítése 
Belusz László ÖB elnök 
Sokszor nekifutottunk a sportcsarnok elektromos hálózata felújításának. 7,5 millió 
forinttal indult ez a felújítás, majd a közbeszerzés során felment 15 millió forintra. 
Akkor visszaléptünk. Most újra itt vagyunk. Menetközben megfogalmazódott az az 
igény, hogy ezt a csarnokot szoktuk használni egyéb rendezvényre, kiállításra, 
sportrendezvényre és szükséges ennek a csarnoknak az elektromos hálózat felújítása 
azért, hogy ezeket a programokat komfortosabban kiszolgálja, hogy a csarnokon belül 
legyenek olyan elektromos csatlakozók, hogy a hangosítást kiszolgálja és ne kelljen 
hosszabbítókat használni. Korábban 10 db áramvételezési lehetőséget határoztunk 
meg, ez lecsökkent 6 db-ra. A költség 12.076.020.- Ft, ez ÁFA nélkül van, ebben már 
a festés is szerepel. A sportcsarnok karbantartását le tudnánk hosszú távon.  
Három árajánlatot kértünk, ezeket csütörtökre írásban is be fogjuk csatolni, a megadott 
értékek a legkedvezőbb árat tartalmazzák. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel? Elfogadásra javaslom. 
dr. Balogh László jegyző 
Azt javaslom, hogy ne hozzunk határozatot, mert nincsenek mögötte meg az 
árajánlatok. A három árajánlatot ki fogjuk osztani. 
Belusz László ÖB elnök 
Határozathozatal nélkül ezt a naprendi pontot lezártuk. 
 
 
6./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Belusz László ÖB elnök 
Május 31-ig átfogó értékelést kapunk a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében.  
 
Az értékelésben: 

-  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális   
     Intézménye 
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
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- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

- Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
- Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs 

vett részt. 55 oldalon keresztül egy nagyon szép anyagot láttunk, amely részletesen 
azokat a feladatokat tartalmazza, amiket az adott évben végeznek. Ez a beszámoló 
nagyon értékes, mindenki által átgondolt és megfogalmazott beszámoló. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek kiegészítenivalója? 
Sebők Márta PEB elnök 
Elgondolkodtatót, hogy milyen nehéz sorsú családok és gyermekek vannak. Az 
intézmény vezetője nagyon szép és szerteágazó beszámolót készített. 9 fő családsegítő 
érkezett és 8 fő hagyta el a szolgálatot. 6 fő 3 hónapnál kevesebb időt dolgozott az 
intézménynél. Ez a fluktuáció a családok rovására megy előbb-utóbb. 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
Aki ezt vállalja, olyan helyzeteket lát, amit saját maga sem tud feldolgozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem tudom, hogy ez tendencia-e. Óriási a fluktuáció. Nem tudom, hogy ez 
rendszerhiba-e, vagy mi. A dolgozókat interjúztatni kellene. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Amikor erre sor kerül, átbeszéljük azokat a körülményeket, ami sokat foglalkoztatja. 
Miért mennek el a kollégák. Ezt már többször átbeszéltük. 2015-ben készítettük elő a 
család- és gyermekjóléti szolgálatok összevonását. A gyermekjóléti központok 
létrehozatala felszippantotta a térség szakembereit. Ezzel párhuzamosan zajlott a 
megyei kormányhivatalok kiépítése. Oda is sokan elmentek kollégák. Azok a kollégák, 
akik elmentek, a pénz miatt mentek el. Továbbra is segítenek nekünk. A terepmunka a 
problémás családokhoz való kimenetelt jelenti. Van, aki nem bírja azt, már évek óta 
ezzel foglalkozik és a kiégést jelenti. Mindenkinek az okai, érvei mások. Évek óta 
lajosmizsei szociális munkás nem volt a kollégák között. Próbáljuk ezt kezelni. A 
szociális ágazati pótlék bevezetése nagyon sokat segített az EGYSZI életében. A 
kollégák szakmai felkészítésében nagy segítség Meleg Sándor, aki az intézmény 
vezető helyettese is. Ő egy nagyon értékes szakmai múlttal rendelkezik. 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
Országos szinten elég nagy mozgást okozott az, hogy a munkatársaknak képzéseket 
kell végezni. Úgy néz ki, hogy egyenlőre sikerült a csapatot stabilizálni. Az 
elkövetkezendő néhány héten fogjuk a fluktuációt vizsgálni. A szociális szakmának a 
bérfelzárkóztatását meg kellene oldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Társadalmi szinten a szociális munkás megbecsülése a legalacsonyabb szinten van 
mozog. A rendszere átalakult, a segítős szakmából átmegy egy hatósági szakmai 
protokollba. 
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Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük, van-e még hozzászólás, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Megköszönöm ezt az áldozatos munkát, amit ennek kapcsán tett mindenki. Sok sikert 
kívánok hozzá és kitartást. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelését, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor-
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellá- 
   tásáról szóló értékelést. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. 
évről 
Belusz László ÖB elnök 
A Művelődési Háztól nem tudnak jelen lenni, mert az olvasó derbinek most van a záró 
napja, ezért nem tudják képviseltetni magukat. Nagyon szép terjedelmű beszámolót 
látunk magunk előtt, ami tartalmazza az általuk elvégzett feladatokat. Kiállítások 
táborok, klubokat, szakköröket, foglalkozásokat bemutatja, pályázatokról ír, és 
reklámtevékenységről. Nagyon szép és szerteágazó a beszámoló. Munkájukat meg 
szeretném köszönni, további sok sikert kívánnék hozzá. Van-e a beszámolóval 
kapcsolatban észrevétel? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon köszönjük, hogy már a kis óvodásokkal meg van ismertetve a könyvtár 
működtetése. Komplex foglalkozásokat kapunk, amivel már a kicsi gyermekekkel is 
megszerettetik a művelődési dolgokat. Nagyon szép kiállításokra át tudjuk vinni a 
kicsi gyermekeket. Az óvodások is alkotnak, köszönjük a lehetőséget a gyermekek 
nevében. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára átfogó beszámolóját a 2017. évről. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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49/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- 
   számolóját a 2017. évről. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
8./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 
Belusz László ÖB elnök 
Terjedelmes beszámolót tarthatunk a kezünkben. Bemutatásra kerül a Hivatal 
szervezeti munkája. A beszámolóból olvashatjuk, hogy évről-évre fokozatosan nő a 
testületi anyagok és az ügyiratok száma is. Itt kellene azon elgondolkodni, hogy 
hogyan lehetne ezt ésszerűsíteni, csökkenteni, ezen változtatni. Az SzMSz-t 
módosítani kellene, több feladatot kellene a polgármester úr és a jegyző úr hatáskörébe 
tenni, hogyne kelljen mindent testület elé hozni. 
A beszámolót elfogadásra javaslom, nagyon szép beszámoló a mindennapi 
problémákról. Van-e észrevétel, kérdezem a jelenlevőktől. Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 
2017. évben végzett munkájáról. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
50/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
 a 2017. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2017. 
   évben végzett munkájáról. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:  ÖB 
 
9./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Első lakáshoz jutók támogatása. Van olyan, hogy egyik szülő meghal, a gyermek 
örökli a házat, a haszonélvezeti jog a másik szülő nevén marad. A másik szülő ott van 
a lakásban. Ez egy kizáró ok, hogy addig nem tudja igénybe venni, míg a másik szülő 
benne van. Azt a helyi rendeletet át kellene gondolni. Van egy család gyermekekkel, 
aki ebben szeretne segítséget kérni. Át kellene a rendeletet módosítani, hogy ők is első 
lakáshoz jutók legyenek. Ezt át kell gondolni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Minden eset más, minden ügyet nem tudtunk egyformán kezelni. Az első lakáshoz 
jutóknak segítsünk a lakáshoz jutáshoz. 
dr. Balogh László jegyző 
Örökléssel özvegyi jogot szerzett nem tudja érvényesíteni az első lakáshoz jutók jogát. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nem tudom, hogy hány kérelem kerül az Önkormányzathoz benyújtásra és nem felel 
meg a feltételeknek. El kellene gondolkodni azon, hogy érdemes lenne-e segíteni az 
ilyen családokat. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha özvegyi joggal terhelt, akkor ne sújtsuk őket azzal, hogy ne kapják meg. 
Basky András polgármester 
Át kell gondolni ezt. Özvegyi joggal terhelt lakás szokott-e lenni ilyen eset, hogy ezért 
esett ki a jogosultságból. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a testület úgy gondolja, hogy erre igény van, akkor mi a rendelet-módosítást elő 
tudjuk készíteni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Aki itt akar lakni, ezzel ne akadályozzuk meg, adjuk meg ezt a lehetőséget, hogy 
kapjon első lakásvásárlási támogatást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tudom ezt támogatni, hogy örökléssel terhelt ingatlan is kapja meg az első lakáshoz 
jutók támogatását, aki igényli. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Kivéve, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt – ezt bele kell tenni a rendeletbe -. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Szerződéssel is lehet alapítani haszonélvezeti jogot. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Van egy anyag, mely Lajosmizse Város Önkormányzata Intézménye Gazdasági 
Szervezete vezetőjének kérelme az iskola konyha felújításával kapcsolatban. 
Szeretném azt itt az egyebek között megtárgyalni. 
Megtörtént a közbeszerzési eljárás. A 60 millió forintra tervezett beruházás a 
legkedvezőbb beruházási kivitelező (nyertes pályázó) ajánlata szerint 83.323.030.- Ft-
ba fog kerülni. 26.794.030.- Ft-al kerül többe, mint azt korábban gondoltuk. Az 
előterjesztés értelmében az körvonalazódott, hogy ezt a beruházást meg kellene 
valósítani, mert ezt a konyhát fel tudnánk fejleszteni. Kérdés az, hogy honnan is tudjuk 
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a forrást megteremteni. A 65 millió forintos tartalék terhére tudnánk biztosítani és 40 
millió forintos tartalékunk maradna a további fejlesztésekre az év hátralévő napjaira. 
A beruházást nem lehet elhalasztani. 70 millió forintos beruházásról beszélünk. Egy 60 
millió forintos beruházás miért fog 83 millió forintba kerülni? 
Elfogadom azt, hogy nőttek az árak és a felmerült műszaki technikai problémákat meg 
kell oldani. Soknak tartom a különbséget, de természetesen meg kell valósítani. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Mikor indult a pályázat? 
Basky András polgármester 
A pályázat a tavalyi évben indult, de a tervezők a tavalyi tervárak szerint dolgoznak. 
Vannak bizonyos plusz tételek, amiket meg kell csinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
Nagyon sok pénz, de meg kell valósítani. Múltkor egy pár millió forinton nem 
tetszésünket fejeztük ki, most pedig 26 millió forintot odaadunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt van egy nyertes pályázat. 
Belusz László ÖB elnök 
Értjük ezt, hogy többe fog kerülni, de el kell végezni. 
Basky András polgármester 
70 millió forintra adhattuk be a pályázatot, de menetközben is jöttek elő olyan dolgok, 
amiket meg kell csinálni. Volt egy hónapunk arra, hogy benyújtsuk a pályázatot. A 
tervezők különféle projektekben voltak benne, ennyit tudtunk kihozni belőle, a többit 
hozzá kell tenni. 
Egy lehetőség van, ezt a közbeszerzést érvénytelenítjük, jövőre lesz a 
megvalósíthatóság belőle. Ugyanezzel a tartalommal kell benyújtani a pályázatot. 
Körbejártuk ezt a dolgot, ezen összeggel tudjuk megvalósítani csak a pályázatot. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nagyon nagy probléma lenne, hogy ha újra lenne közbeszereztetve? Mennyi egy 
közbeszerzési eljárásnak az időtartama? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Két hónap. Újabb közbeszerzésnek a költsége 700.000.- Ft. Ezt a költséget újra meg 
kell finanszírozni, de nem biztos, hogy csökkenést fog okozni és a jövő évben fog 
megvalósulni a beruházás. 
Ezt a projektet 24 hónapon belül meg kell valósítani, mert különben a támogatást 
vissza kell fizetni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez idő alatt van lehetőség a gyermekeket máshol étkeztetni? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Máshol főzünk, ami több mint 2 millió forint összegbe kerül. 
Belusz László ÖB elnök 
Több a műszaki tartalom is. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha több a műszaki tartalom, akkor miről beszélünk? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
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A közbeszerzési eljárás átfutási ideje az ez évi konyha felújítását lehetetlenné tette. Az 
építőipari és kivitelezési árak inflációja sok, az Önkormányzat tartalékalapjában van 
annyi pénz, hogy ezt megtegye. Egy év múlva nem biztos, hogy lesz tartalék alapja. 
Belusz László ÖB elnök 
Továbbra is sokallom ezt a mértékű módosítást, de nyertes pályázatról beszélünk, és az 
idén menjen a dolog. Ha az egyik intézménynél mehet, a másik intézménynél nem? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Itt már megnyert pályázatról van szó, a korábbi pályázat még beadásra kerül. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek még egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az iskola konyha fejlesztéshez az önerő 
biztosítást az előterjesztés határozat-tervezete szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
51/2018. (V. 15.) ÖB hat. 
Iskolai konyha fejlesztéséhez 
önerő biztosítása 
     HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Az építendő új sportcsarnokhoz megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 
ajánlatokat kaptunk. Az egyik  ajánlattevő kérte, hogy bizalmasan kezeljük az anyagát 
és zárt ülés keretében beszéljünk róla. Arról szavazzunk, hogy zárt ülés keretében 
tárgyalja a bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- elfogadta, hogy a sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 
beérkezett árajánlatokat zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság. 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója?  
Amennyiben nincs, megköszönöm a nyílt ülésen részt vevők jelenlétét, ülésünket 
ezennel berekesztem 14.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 

K.mf. 
 
 

  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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