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Az Önkormányzati Bizottság 2018. április 18-án, 
megtartott  n y í l t  bizottsági üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
26/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Tájékoztató a Városi sportcsarnok 

építésének helyzetéről 
27/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó 
      további döntés   
28/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Pályázat benyújtása az önkormányzati  

feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 

29/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Egészségház légkondicionálásának  
fejlesztése 

30/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Egészségház részére ügyeleti 
autó beszerzése 

31/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése 
32/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház 

épületében zuhanyzók kialakítására 
33/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. 

évi szakmai beszámolója 
34/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás 

iránti kérelme 
35/2018. (IV. 18.) ÖB hat.  Sándor Csilla szolgálati lakás iránti 

kérelme 
36/2018. (IV. 18.) ÖB hat.   Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 

határozat 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. április 18-án, délután 15.00 órakor a Lajosmizse 
Város Önkormányzat Dísztermében megtartott   n y í l t   bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Sebők Márta bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Koós Katalin (Petőfi Népe) 
      Vörös Tibor kérelmező 
      Szuhányi Gyula kérelmező   
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Meleg Sándor EGYSZI helyettese 
      
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. Sebők Márta bizottsági 
tag bejelentéssel van távol az ülésről, helyette jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. 
Javaslom, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének aláírója Kocsis Györgyné legyen. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 fő Kocsis Györgyné nem 
szavazott – elfogadta, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének aláírója Kocsis Györgyné 
bizottsági tag legyen. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata?  
dr. Balogh László jegyző 
Javaslom, hogy a „Vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT. Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105. 
szám alatti ingatlanának megvásárlására” című napirendi pontot a bizottság zárt ülés 
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keretében tárgyalja, mivel önkormányzati vagyonról van szó, a bizottságnak van joga 
áttenni zárt ülés keretébe. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását a jegyző úr javaslatával, 
hogy a meghívó szerinti 2./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, 
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./ Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztatás   Basky András 
          polgármester 
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá- Basky András 
     sára pályázat benyújtása      polgármester 
3./ EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Basky András 
          polgármester 
4./ Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi dön- Basky András 
      tés          polgármester 
5./ Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó Basky András 
      kialakítására        polgármester 
6./ Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai beszá- Basky András 
      molója         polgármester 
7./ I. Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme Belusz László 
     II. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme   ÖB elnök 
     III.Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme    
8./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT. Lajosmizse, Dózsa Gy. Basky András 
     út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására   polgármester 
2./ Szakmai kitüntető díjakra beérkezett javaslatok véleménye- Belusz László 
     zése         ÖB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztatás 
Belusz László ÖB elnök 
Háromoldalú szerződést kötött Lajosmizse Város Önkormányzata. 38 millió forint 
átutalásra került a sportcsarnok építési beruházás részére. Az akkor nem az a 
sportcsarnok volt, amit meg szerettünk volna építeni. Az a beruházás egy 
munkacsarnok lett volna, nekünk nem arra lett volna szükségünk, hanem egy sokkal 
modernebb csarnokra. Elkezdődtek az egyeztetések, tárgyalások, amik a mellékletben 
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vannak. Újra kellett terveztetni, s az alapterülete is megnőtt, ezért sokkal többe kerül, 
mint ami korábban volt. Az Önkormányzat, a Fekete István Általános Iskola, a 
Széchenyi Akadémia Sport Egyesület, a Mizse Sport Kft, mint beruházó részéről 
köttetett meg a megállapodás, a tervek elkészültek. A közbeszerzés lebonyolításra 
került. Van nyertes a közbeszerzés során. A TAO szerződés is megvan, és az önrészt 
kell hozzátenni. 
Láthatjuk a sportcsarnoknak a rajzát az előterjesztésben. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta délelőtt. Két határozat-tervezet van.  
I. Tájékoztató a Városi sportcsarnok építésének helyzetéről, 
II.A Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó további döntés.  
Az eredeti határozat-tervezet a.) pontja változatlan formában megmaradt. 
Az eredeti határozat-tervezet b.) pontja törölve lett. 
Az eredeti határozat-tervezet c.) pontja kiegészül: „az elszámoláshoz a megkötött 
szerződéseket is csatolni kell.” szövegrésszel. 
Az eredeti határozat-tervezet d.) pontja annyiban változott, hogy az Önkormányzat egy 
nyilatkozatot kért a Széchenyi Kosárlabda Szövetségtől, hogy az 59.210.000.- Ft 
önerőt a továbbiakban is biztosítani kívánja. 
Az eredeti határozat-tervezet e.) pontja további fedezet biztosítása a 2018. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben biztosítani kell az önerőt. Valószínű, 
hogy a jövő héten rendkívüli testületi ülést tartunk péntek magasságában. A 
feltételeknek teljesülniük kell addig. 
Az eredeti határozat-tervezet f.) pontja: „Külső szakértő” helyett Füzi Andrást, mint 
külső szakértőt bízza meg, hogy készítse el az új sportcsarnok várható fenntartási, és 
karbantartási költségeinek kimutatását. 
Az eredeti határozat-tervezet g.) pontja törlésre került. 
Az eredeti határozat-tervezet h.) pontja megmaradt. 
Az eredeti határozat-tervezet kiegészül egy i.) ponttal, mely szerint a TAO 
összegyűjtésének koordinálásáért a polgármester a felelős. Az új határozat-tervezet 
ennek megfelelően kerül összeállításra, s a pontok betű megjelölése ennek 
megfelelően fog változni. 
Miután a beruházás értéke megnövekszik és a többlet költséget jóvá kell hagyatni a 
sportszövetséggel, a kérelem beruházási határidő április 30. Ezért lesz rendkívüli 
testületi ülés. 
Kérdésem, hogy a g.) pont miért került törlésre? 
dr. Balogh László jegyző 
Nincsenek benne berendezési tárgyak, a TAO-s pályázat keretében esetleg lehet és a 
CLLD-s pályázatból lehet ezt beszerezni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Arra lennék kíváncsi, hogy Füzy András mit mondott a délelőtti ülésen. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Minden felmerülő kérdésre válaszolt és elfogadta a PEB. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Szépen tisztult délelőtt a kép, örülünk neki, hogy a gyermekek részére a testnevelés 
órákat zökkenőmentesen meg tudják majd tartani, ha felépül a sportcsarnok. A KLIKK 
az eszközök tekintetében beszállhatna. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Van engedélyes terv, lezajlott a közbeszerzési eljárás, 825 millió forint a kivitelezési 
költség, a GOMÉP nyerte a közbeszerzést. 270 napról beszélt a kivitelező. 
Elhangzottak olyan szerződéskötések, garanciák, amit a Képviselő-testület kért. 
Tisztázódott a TAO összeszedése, 110 millió forint van az elkülönített számlán, 120 
millió forintos TAO-t letárgyaltak. Ezt a tárgyalást akkor fogja tudni görgetni, amikor 
április 30-án beadásra kerül. Két miniszter fog dönteni erről. Lajosmizse 
kötelezettséget vállal abban, hogy részt vesz a TAO szerzéséhez. Az eredeti 
megállapodás szerint a Győri Kosárlabda Szövetség az eredeti költség 50 %-ára vállalt 
kötelezettséget. Délelőtt sikerült megnyugtatóan letárgyalni. A pályázat beadásához 
arról nyilatkozni kell, hogy Lajosmizse biztosítja az önrészt. A kifizetés a terület 
átadásához kötődik. Az Önkormányzat akkor utal pénzt, amikor a kivitelezési 
szerződés megköttetik. 
dr. Balogh László jegyző 
A szerződés akkor köttetik meg, ha a teljes összeg elkülönítésre kerül. Céltartalékba 
kell helyezni az önrészt, a végleges szerződésbe kell leszabályozni a folyamatokat. 
Amíg a munkaterület nincs átadva, addig nem kerül pénzügyi fedezet átutalásra. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Az idén nem tudják elkezdeni, 300 millió forint feletti összegről van szó, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogja 
ellenőrizni. Kötelezettséget kell vállalni, hogy az Önkormányzat céltartalékba helyezi 
az önrészt. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nagyon hasznos volt a délelőtt, az Önkormányzat többsége a csarnoképítés mellett 
van. A kormány megmaradása biztosítja a TAO támogatást. 2016. őszén az építési 
engedély már a bővített csarnokra vonatkozott. Homály fedi, hogy 2017-ben miért 
nem történt semmi. Azért nem tud 2018-ban a sportcsarnoképítés elkezdődni, mert a 
TAO-t össze kell gyűjteni, s a cégek csak év vége előtt fogják látni, hogy mire van 
lehetőségük. Mekkora összeg az, ami Lajosmizsén összegyűjthető? Kérdés, hogy össze 
tudjuk-e gyűjteni a megfelelő mennyiségű TAO-t. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Erre a célra 110 millió forint TAO megvan. A többi TAO pénzek megszerzésére kell 
egy nagy összefogás. Ha meglesz a két miniszteri és a Kosárlabda Szövetség részéről a 
jóváhagyás, akkor lehetséges az indulás. Ez közel egy milliárdos fejlesztés, 
Lajosmizse ezt önmagától nem tudja meglépni. Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. 
A források kimerültek, újabb források nem nagyon várhatóak. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Meg kell címkézni a TAO-t, beruházásra kell fordítani. A számlavezető bankunkat a 
polgármester úr megkereste. Nagy cégeket kell bevonni a TAO gyűjtésbe. 
dr. Balogh László jegyző 
Volt arról szó, hogy Füzi Andrásék a helyi vállalkozókat meghívnák egyeztetésre. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A társasági adó 10 %-a mehet a TAO-ba, én úgy tudom. 
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dr. Balogh László jegyző 
Nincs korlátja annak, hogy egy cég mennyi TAO-t adhat. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az ígérvényeket be lehet gyűjteni, de az utalásokat év végén. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még hozzászólás? Nincs. A kiosztós határozat-tervezetet szavaztatnám. 
Aki elfogadja a polgármester úr tájékoztatóját a Városi sportcsarnok építésének 
helyzetéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Tájékoztató a Városi sportcsarnok 
építésének helyzetéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a polgármester úr tájékoztatóját a Városi sportcsarnok építésének  
   helyzetéről. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó további döntéseket a 
kiosztós határozat-tervezet szerint, az akkor elmondott módosításokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó 
további döntés   

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó további döntéseket 
   a kiosztós határozat-tervezet szerint, az akkor elmondott  
                                 módosításokkal. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása 
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Belusz László ÖB elnök 
Az Egészségházban már megvalósultak bizonyos beruházások pályázati lehetőségből; 
mosdó felújítás, nyílászárók cseréje, függöny csere. A jelenlegi pályázati lehetőségnek 
van egy maximális értéke, a 30 millió forint, amire lehetne pályázni, s ennek van önerő 
része is. Ha van lehetőségünk, hogy egy 25 %-os önerőt hozzá tegyünk, akkor be 
tudunk nyújtani egy 30 millió forintos pályázatot. Mindent tegyünk bele, amit lehet. 
Van-e kiegészítés, hozzászólás? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Délelőtt is már téma volt ez a pályázati lehetőség. A TOP-os keretből az egészségügy 
és a szociális téma kikerült, mert olyan igény jelentkezett, amit a megyei 
önkormányzat nem fogadott be. Ez a pályázati lehetőség nem ad 100 %-ot. Bizonyos 
területeket ki kell venni. Az épületnek több mint 90 %-a a pályázattal megcélzott 
szolgáltatásokat lefedi, (labor, védőnői ellátás, stb.). A vizes blokkok cseréje nagyon 
szükséges lenne, mert vascsövekkel készültek, elkorrodálódtak, szivárognak, s ezáltal 
bűzt bocsájtanak ki. 
Az összes orvosi rendelők festését be tudnánk vinni. 
A pályázat 10 millió forintos nagyságrendű önrészt igényelne. Délelőtt nem kaptunk 
kedvező választ erre. Tudjuk, hogy az Önkormányzatnak nagyon sok beruházási 
problémája van. Azt nem szeretnénk megakadályozni. 30 millió forintos 
pénzmaradványra számolhatunk a zárszámadás időszakában. Kérnénk mindenkinek a 
támogatását ebben a témában. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Lehet bármilyen épület szép és takaros, de ha a mosdó nem megfelelően néz ki, az az 
egész házra kihatással van. Ezt a pályázatot mindenféleképpen be kellene nyújtani. 
Basky András polgármester 
Ennek a dolognak forrás problémája van. Úgy tűnik, hogy lesz egy második testületi 
ülésünk a sportcsarnok tekintetében. Készüljön el a számítás a bővebb pályázatra. 
A tartalékaink fogynak a beruházásokkal. Nem tudjuk, mi lesz a sorsa a jelenlegi 
COOP iroda épületnek, melyet szeretnénk megvásárolni. Cél az, hogy a lehető 
legtöbbet hozzuk ki a rendszerből. Azt javaslom a délelőtti véleményemhez képest, 
meg kell vizsgálni, hogy mi az a lehetőség, ami a 30 millió forint pályázati 
keretösszegbe belefér, s ennek mennyi az önerő része. A két vizes blokknak a 
kérdéskörét fixen látjuk. Május 2-án be kell nyújtani a pályázatot. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Ha most van lehetőségünk, akkor lehet, hogy a bővített pályázat benyújtásával kellene 
megpróbálkozni, én mindenképpen javaslom. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Most van egy olyan lehetőségünk, hogy 25 %-os önerő részért egy 30 millió forintos 
beruházást meg tudunk valósítani, akkor mindenképpen tegyük meg. 
Basky András polgármester 
A költségvetési egyensúlynak fenn kell maradnia. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a sportcsarnok beruházásáról döntünk, akkor a forrásnak rendelkezésre kell állnia. 
Basky András polgármester 
Ha látjuk a számokat, akkor tudunk biztonságosabban lépni. 
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dr. Balogh László jegyző 
A Súri iskolának nincs elkülönítve a szükséges önrésze, ez 80 millió forinttal van 
benne. 
Basky András polgármester 
A költségvetést ajánlom mindenkinek, hogy alaposan nézze át. Ami az 
Önkormányzatnak lehetőség, hogy a banknál van likvid hitel, amit ki tudunk 
használni, de még nem látjuk a számokat tisztán, addig nem lehet lépni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. Én javaslom, hogy 
fogadjuk el azt, hogy legyen kidolgozva a 30 millió forintos pályázati lehetőség. Aki 
ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati  
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az EGYSZI ve- 
  zetője készítse elő a tárgybeli napirendi pontot úgy, hogy a pályázati 
  kiírásban meghatározott maximális keret erejéig benyújtható legyen a 
  pályázat. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag eltávozott a bizottsági ülésről 16.00 órakor, a 
bizottság a továbbiakban 5 fővel határozatképes. 
 
 
3./ Napirendi pont 
EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Három orvosi kezelőben és rendelőben megtörtént a rendelők légkondicionálása, 
valamint a gépkocsi cseréje lenne. Az ügyeleti gépjármű cseréje kerülne 
megvalósításra. Eredetileg a régi jármű megmaradna a tanyagondnoki tevékenységre. 
Ezzel kapcsolatban hozzászólás van-e? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A Honda típusú gépjármű az egészségháznál 16 éves, nagyon megszolgálta a 
szolgálati idejét, eddig semmi probléma nem volt vele, most jelentkezett először hiba. 
A gépkocsivezetők további problémát is tapasztaltak. Az a terv, hogy ha sikerülne a 
gépjármű cserének a megoldása, akkor maradna a tanyagondnoki tevékenységnél a 
jelenlegi gépjármű. A sürgősségi ellátásnál nem fordulhat elő, hogy beteghez nem 
megy ki az autó, mert éppen valami hibája előjött, ide megbízható gépjárműre van 
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szükség, s megkülönböztető jelzést is kell használni a betegek járásához, most már ez 
az előírás. 
Két kocsira kértünk árajánlatot, Hondára és Suzuki Vitarára. 
Meleg Sándor EGSZI int.vez. helyettes 
Az a lényeg, hogy összkerék meghajtású legyen, benzines, és szívó motoros. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Az előterjesztésnek két határozat-tervezete 
van: 
I. határozat-tervezet: Az Egészségház légkondicionálásának fejlesztése. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Egészségház légkondicionálásának  
fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     ÖB 
   
 
 
Belusz László ÖB elnök 
II. határozat-tervezet. Egészségház részére ügyeleti autó beszerzése. Aki azzal 
egyetért, hogy az Egészségház részére Suzuki Vitara típusú személygépkocsi kerüljön 
beszerzésre, 5.411.950.- Ft értékben, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Egészségház részére ügyeleti 
autó beszerzése 

HATÁROZAT 
 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tetületnek 
  az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy az Egészségház 
  részére Suzuki Vitara típusú személygépkocsi kerüljön beszerzés- 
  re 5.411.950.- Ft értékben. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     ÖB 
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4./ Napirendi pont 
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése 
Belusz László ÖB elnök 
Lajosmizsének jelentős mennyiségű külterülete van, ezért szükséges lenne 
tanyagondnoki tevékenységet elindítani. Ez normatívákba elszámolható. Ehhez 1 fő 
személyi létszámot kell biztosítani és a gépjárművet. A Képviselő-testületnek egy elvi 
döntést kell hoznia, hogy létre kívánja hozni a tanyagondnoki tevékenységet, a 
megállapodásokat megköti és a Társulási Tanács jóváhagyja. Erre Lajosmizsének 
szüksége van. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétele? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nagyon fontos és szükséges ez a tevékenység, de ha erre pályázati lehetőség lesz, 
akkor érdemes lenne bővíteni a tanyagondnoki tevékenységet. 
Meleg Sándor EGYSZI int. vez. helyettes 
Azt a  területet néztük meg, ahol szolgáltatás hiány van, és óriási a terület. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon örülök annak, hogy a tanyagondnoki tevékenységben szerepel, hogy az 
óvodáskorú gyermekeknek a beszállítása megvalósulhatna. 
Meleg Sándor EGYSZI int. vez. helyettes 
Egy elsődleges felmérést fogunk végezni, hogy mik azok a feladatok, amiket el kell 
végezni. Igényeket fogunk felmérni és, hogy hogyan tudunk ebből továbblépni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Működik-e jelenleg, ami korábban volt, hogy a gyermekeket iskolába szállítják? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ezt a feladatot a KLIKK vette át. Az Ő feladata ez. 
Meleg Sándor EGYSZI int. vez. helyettes 
Azoknak az időseknek a felderítését szeretnénk, akik veszélyeztetett körülmények 
között élnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Erre plusz státuszt nem kérünk. A kocsit megoldanánk, az új autó beszerzésére állami 
támogatást szeretnénk. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Nincs. Támogatjuk a bevezetését. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     ÖB 
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5/ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében zuhanyzó kialakítására 
Belusz László ÖB elnök 
Sándor György és Szuhányi Gyula lajosmizsei lakosok tulajdonosi hozzájárulást 
kérnek ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában és az IGSZ vagyonkezelésében 
lévő Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám alatti (volt pártház) épületében egy női és egy 
férfi zuhanyzót létesíthessen Szuhányi Gyula az épületben lévő edzőterem bérlője. 
A két zuhanyzó kiépítését a bérlő saját költségén valósítaná meg. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Javaslom, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást adjuk meg a volt párház épültében zuhanyzók kialakítására. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház épületében 
zuhanyzók kialakítására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai beszámolója 
Belusz László ÖB elnök 
Az alapellátásban dolgozó orvosoknak az elmúlt évről szakmai beszámolót kell 
készíteni. Ez megtörtént. Valamennyi érintett orvos megtette a beszámoló elkészítését. 
A beszámolóban látható, hogy fiatal korban nagyon sok betegség jelen van. Van 
javaslat diabétes nővéri szolgálatra. Megjelölésre került a szűkös folyosók, várók 
problémája. A betegek a szűrővizsgálatokon nagyon kevés részvételi aránnyal jelennek 
meg.  
Köszönöm az orvosok beszámolóját, elfogadásra javaslom. Kérdezem a bizottság 
tagjait, jelenlevőket, van-e hozzászólás, kiegészítés, vélemény? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Mindenhol várólista van. Lajosmizse jobban áll várólista tekintetében, mint 
Kecskemét. Ami sürgős ellátás, azt soron kívül ellátják az egészségügyi dolgozók. 
Az elmúlt években szerveztünk csontsűrűség vizsgálatot. Endrokinológiai vizsgálat is 
volt. A Művelődési Ház előtt volt a szűrőbusz. 
Táplálkozással összefüggő szolgáltatás telepítése Lajosmizsére nagyon fontos lenne. 
A diabéteszes szakrendelést megoldjuk. 
 
Borbély Ella bizottsági tag 16.25 órakor távozott a bizottsági ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
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Basky András polgármester 
Vérvételi időpont bejelentkezés bevezetésre került. Ha valakinek nem volt időpontja, 
akkor az is ellátásban részesült. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ha valakinek sürgős ellátási kérelme van, azt is ellátják. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
A gyermekek örömmel járnak a fogorvoshoz, aminek nagyon örülünk. Köszönjük 
szépen a fogszakorvosok kedves közreműködését. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon nagy az előrelépés, hogy időpontra megyünk vérvételre. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés van-e még? Nincs. Elfogadásra javaslom az alapellátásban dolgozók 
szakmai beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai 
beszámolója 

HATÁROZAT 
   
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-tes-. 
  tületnek az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai 
  beszámolóját. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     ÖB 
 
7./ Napirendi pont 
I. Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme 
II. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
III. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Szilágyiné Drabant Anikó a „Meserét” Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
munkatársa, a Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. 1. számú önkormányzati lakást 
béreli az Önkormányzattól 2016. január 1. óta.  Ez 49 219.- forint/hó bevételt jelent az 
önkormányzatnak. A kérelmező még egy ízben jogosult az ingatlan bérlésére 2019. 
április 30-ig. Támogatásra javaslom. 
 
Sándor Csilla a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola munkatársa, a 
Lajosmizse, Mizsei utca 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást, 
melyet továbbra is szeretne bérelni. A bérleti szerződése 2018. július 31-én lejár. A 
lakbér összege 33.768.- forint/hó bevételt jelent az Önkormányzatnak. Még további 2 
évre szeretné bérelni az ingatlant. Támogatásra javaslom. 
 



 13

Vörös Tibor közterület felügyelő a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új 
munkatársa, kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2 éves időtartamra bérbe 
szeretné venni a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 11/B. 6. szám alatti 65 m2 
alapterületű, komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást. Egy tisztasági festés 
szükséges. Ezen szolgálati lakás bérleti díja  32.760.- Ft. Elfogadásra javaslom a 
kérelmet. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e? 
Aki elfogadja Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
34/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Szilágyiné 
Drabant Anikó kérelmét elfogadja és 2018. május 01. napjától engedélyezi a 
Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 1. számú önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2019. április 30-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

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

Határidő:  2018. április 18. 
 
 

Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Sándor Csilla 
kérelmét elfogadja és 2018. augusztus 01. napjától engedélyezi a Lajosmizse, 
Mizsei utca 13. számú önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2020. július 
31-ig. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
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Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 
Határidő: 2018. április 18. 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2018. (IV. 18.) ÖB hat. 
Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Vörös Tibor 
kérelmét elfogadja és engedélyezi a Szabadság tér 11/B. 6. önkormányzati 
szolgálati lakás bérbeadását a lakás felújítását követő két évig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződésben ki 
kell kötni, hogy a próbaidő eltelte után abban az esetben bérelhető tovább az 
ingatlan, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállaló 
továbbfoglalkozatása mellett dönt. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága felkéri a 
polgármestert, hogy a jelenlegi bérlő kiköltözését követően a lakás belső 
karbantartása megtörténjen bruttó 1 millió forint értékhatárig. A karbantartási 
munkák kiadásaira a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklete „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. 
évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat 14. „Önkormányzati lakások 
felújítása sorából szükséges átcsoportosítani a Dologi kiadások közé. A 
bizottság ezen átcsoportosítás előkészítésére a soron következő költségvetés 
rendelet módosítására felkéri a jegyzőt. 

 
    Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 
    Határidő: 2018. április 18. 
 
 
Dodonka Csaba vezető tanácsos 
A szolgálati lakások kiutalása a bizottság hatáskörébe tartozik. Jelenleg 2+2+1 év az 
időtartam. A rendeletet úgy lehetne módosítani, hogy a Képviselő-testületi döntés 
alapján a méltányossági év után a testület dönthetne, hogy megkapja-e az ingatlan 
bérlője még tovább az ingatlant. 
Belusz László ÖB elnök 
A következő testületi ülésre elő lehetne készíteni. 
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Dodona Csaba vezető tanácsos 
Ősszel majd a Barakk-lakások lakbérére is térjünk ki, s majd akkor együtt lehetne ezt 
kezelni. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez támogatható. 
 
 
9./ Napirendi pont 
Egyebek 
Basky András polgármester 
Az Izsák-Kom Hulladékszállító céggel megszüntettük a kapcsolatunkat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A december 1-jén indult TOP-os pályázattal kapcsolatban két pályázatot nyertünk 
meg. Szükséges-e a Képviselő-testület döntése? Májusban ezt a  testület elé hozzuk. 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, nyílt 
ülésünket ezennel berekesztem 16.40 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
  Belusz László    Kocsis Györgyné 
                      ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


