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Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének Önkormányzati 

Bizottsága 

Ikt. sz: LMKOH/220-10/2022. 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Önkormányzati Bizottsága 2022. március 16-án délután 16.30  

 órakor megtartott  soros  n y í l t  bizottsági ülésről 

 

 

Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya 

41/2022. (III. 17.) ÖB hat. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti 

kérelme 

 

42/2022. (III. 17.) ÖB hat. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
 

43/2022. (III. 17.) ÖB hat. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
 

44/2022. (III. 17.) ÖB hat. Nagy István egyéb önkormányzati lakás iránt 

kérelme 
 

45/2022. (III. 17.) ÖB hat. Pályázati felhívás sportszervezetek támogatására 

 
 

46/2022. (III. 17.) ÖB hat. A Fekete István Sportiskolai Általános  

Iskola átszervezésének véleményezése 

 

47/2022. (III. 17.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

2021. évi könyvtári tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
 

48/2022. (III. 17.) ÖB hat. Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza  

és Könyvtára 2021. évi tevékenységéről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2022. március 16-án (szerdán) délután 16.30 

órakor Lajosmizse Művelődési Ház Dísztermében megtartott soros n y í l t bizottsági 

ülésről. 

 

Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 

   Bagó István  bizottság tagja 

   Sápi Tibor  bizottság tagja 

 

Sebők Márta és Borbély Ella bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

      Óber Roland Művelődési ház igazgató 

       

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Belusz László ÖB elnök 

Sebők Márta bizottsági tag, aki az ülés jegyzőkönyvének állandó hitelesítője, nincs jelen 

az ülésen, ezért javaslom, hogy a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítője Bagó István 

legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

elfogadta, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesője Bagó István bizottsági tag 

legyen. 

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, illetve 

kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti 

napirendi pontokat. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

 

1./ I. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme Belusz László 

     II. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme  ÖB elnök 

     III. Sándor Csilla önkormányzati lakás iránti kérelme 

     IV. Nagy István egyéb önkormányzati lakás iránti kérelme 

 

2./ Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról  Belusz László 

         ÖB elnök 
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3./ A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszerve- Basky András 

     zésének véleményezése      polgármester 

 

4./ I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Basky András 

     2021. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló polgármester 

     elfogadása 

     II. Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza és Basky András 

     Könyvtára 2021. évi tevékenységéről    polgármester 

 

5./ Egyebek 

 

Zárt napirend 

 

1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László 

         ÖB elnök 

 

1./ Napirendi pont 

I. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme 

II. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 

III. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 

IV. Nagy István egyéb önkormányzati lakás iránti kérelme 

Belusz László ÖB elnök 

Tengeri Katalin Mária Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára munkatársa 

bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 

lakás 83 m2 alapterületű összkomfortos ingatlan, a lakbér összege 49.219.- Ft. 

A kérelmező még két alkalommal jogosult az ingatlan bérlésére először 2024. június 30-

ig, másodszor 2026. június 30-ig, amennyiben további kérelmet nyújt be. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

41/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti 

kérelme 

HATÁROZAT 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Tengeri 

Katalin Mária kérelmét elfogadja és 2022. július 01. napjától engedélyezi 

a Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 2. számú önkormányzati szolgálati 

lakás bérbeadását 2024. június 30-ig. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

       Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2022. március 16. 

 

Belusz László ÖB elnök 

II. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 

Vörös Tibor közterület felügyelő a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményének munkatársa bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz. 

A 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 11/B. 6. szám alatti 65 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú szolgálati lakást bérli. A lakbér összege 32.760.- forint/hó. 

A kérelmező még két alkalommal jogosult az ingatlan bérlésére először 2024. július 15-

ig, másodszor 2026. július 15-ig, amennyiben további kérelmet nyújt be. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 

HATÁROZAT 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Vörös 

Tibor kérelmét elfogadja és 2022. július 16. napjától engedélyezi a Szabadság 

tér 11/B. 6. önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2024. július 15-ig. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

      Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

  Határidő: 2022. március 16. 

 

 

III. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 

Belusz László ÖB elnök 

Sándor Csilla a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, és 

működtetett Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola munkatársa bérleti 

jogviszony meghosszabbítására vonatkozóan kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. 

A Lajosmizse, Mizsei utca 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú, 67 m2 alapterületű, 
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komfortos komfortfokozatú szolgálati lakást szeretné továbbra is bérbe venni az 

önkormányzattól. A lakbér mértéke 504.- Ft/m2/hó. A lakbér összege 33.768.- forint/hó. 

A kérelmező még egy alkalommal jogosult az ingatlan bérlésére 2024. július 31-ig. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.  

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

43/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 

Határozat 

 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Sándor 

Csilla kérelmét elfogadja és 2022. augusztus 01. napjától engedélyezi a 

Lajosmizse, Mizsei utca 13. számú önkormányzati szolgálati lakás 

bérbeadását 2024. július 31-ig. 

 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza 

a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

              Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

             Határidő: 2022. március 16. 

 

 

IV. Nagy István egyéb önkormányzati lakás iránti kérelme 

Belusz László ÖB elnök 

Nagy István izsáki lakos bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelemmel fordult 

az Önkormányzathoz. A bérleti szerződése 2022. június 30-án lejár. Az ingatlant 2017. 

július 01-től bérli. 

Komfort nélküli lakások esetén a lakbér mértéke 125.- Ft/m2/hó, azaz a kérelmezett 16,5 

m2 alapterületű komfort nélküli ingatlan esetében a lakbér összege 2.063.- forint/hó 

bevételt jelente az önkormányzatnak. 

A kérelmező még egy alkalommal jogosult az ingatlan bérlésére 2024. június 30-ig. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.  

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Nagy István egyéb önkormányzati lakás  

iránti kérelme 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

Nagy István kérelmét elfogadja és 2022. július 01. napjától 
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engedélyezi a 6070 Izsák, Mező utca 74. szám alatti egyéb 

önkormányzati lakás bérbeadását 2024. június 30-ig. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

        Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

     Határidő: 2022. március 16. 

 

 

2./ Napirendi pont 

Pályázati felhívás sportszervezetek támogatására 

Belusz László ÖB elnök 

Minden évben ki kell írni a pályázatot a sportszervezetek támogatására. A 

sportszervezeteknek be kell nyújtani a pályázatot és leírni, hogy milyen támogatásra 

tartanak igényt. A nyomtatványon megvan, hogy mit kell benyújtani. 2022. április 1-re 

kellene, hogy beérkezzenek a kérelmek. 

Lajosmizse Város Sportjáról szóló önkormányzati rendeletünk értelmében lehet 

működési és rendezvény támogatásra pályázni. Március 17-ig kerül kifüggesztésre a 

pályázat. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. 

Aki ezzel egyetért, hogy a pályázati felhívás sportszervezetek támogatására kiírásra 

kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

45/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Pályázati felhívás sportszervezetek  

támogatására 

 

HATÁROZAT 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Önkormányzati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 

mellékletében található sport szervezetek támogatásáról szóló 

pályázati felhívás dokumentációja alapján. 

 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 

Határidő: 2022. március 16. 

 

3./ Napirendi pont 

A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 

Belusz László ÖB elnök 

Új épülettel bővült a Szabadság téri székhelyintézmény (+800 m2), indokolt a hasznos 

alapterület változtatása: 3948 m2-ről 4748 m2-re növelése. Ennek okán a nappali 

rendszerű  - felvehető maximális tanulói létszám 510 főről 750 főre módosul. A tanulói 

létszám emelése miatt a többi gyermekkel, tanulóval együttnevelhető, oktatható sajátos 
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nevelési igényű gyermekek felvehető maximális tanulói létszám: 100 főről 150 főre való 

emelése szükséges. 

 

Új épülettel bővült a székhely, a Mizsei utca 9. számú telephelyről a tanulók a Szabadság 

tér 13. szám új épületében folytatják tanulmányaikat, így a telephely megszüntetését 

kérik 2022. augusztus 31-i dátummal.  

 

A Lajosmizse, Mizsei u. 9. szám alatti funkcionális egység kikerül a használatból 

 

Lajosmizse, Ceglédi út 1. számú intézményben a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési-oktatása 

folyik, a felvehető maximális tanulói létszám: 45 főről 60 főre emelése szükséges. 

 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

46/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

A Fekete István Sportiskolai Általános  

Iskola átszervezésének véleményezése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:    ÖB 

 

4./ Napirendi pont 

I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2021. évi könyvtári 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

II. Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2021. évi 

tevékenységéről 

Belusz László ÖB elnök 

Minden évben megteszi a Művelődési Ház és Könyvtár a beszámolót. Bemutatja a 

Művelődési Ház működését, helyzetét. 5000 fős látogatottsága van a Művelődési 

Háznak. Számos programmal bemutatja az épületet. Bemutatja, hogy milyen programok 

voltak az elmúlt évben. 2020. év végétől nem tudtak látogatókat fogadni a könyvtárban 

sem, s a Művelődési Házban sem a Covid miatt. 

Mindenkinek megköszönöm a munkáját és további eredményes munkát kívánok. 

Kérdezem Óber Rolandot, a Művelődési Ház igazgatóját, hogy kíván-e kiegészítést 

tenni? 

Óber Roland Művelődési Ház igazgatója 

A Covid rányomta a bélyegét a Művelődési Ház életére. Azt látom, hogy most már egyre 

többen veszik birtokukba a civil emberek a Művelődési Ház szolgáltatásait. Több 
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szakkör, csoportos foglalkozások vannak a Művelődési Házban, ez nagyon jó dolog. 

100 gyermekkel működik a Mizsei Vadrózsák tánc együttes. 

Táncházat indítottunk el. A felnőtt táncház még gyermekcipőben jár. 

Honlapfejlesztéshez sikerült beküldeni a pályázatot, be is fogadták. 400.000.- Ft a 

honlapfejlesztésnek a költsége. Online jegyértékesítő rendszert is bele szeretnénk tenni 

a pályázatba. Mindenféleképpen be kell vonni külsős személyt ehhez. Ha adnak hozzá 

pénzt, akkor meg fog újulni a Művelődési Ház és a Könyvtár honlapja. 

A munkatervet próbáljuk követni. Ha találunk pályázatot, akkor igyekszünk beletenni, 

amit lehet.  

A Képviselő-testület által részünkre megszavazott költségvetést nagyon szigorúan be 

kell tartani. 

Belusz László ÖB elnök 

Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2021. évi könyvtári 

tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

47/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára 2021. évi könyvtári tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 

   nek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2021. évi 

   könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját. 

   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza  

és Könyvtára 2021. évi tevékenységéről 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

   2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     ÖB 

 

5./ Napirendi pont 

Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek bejelentenivalója, hozzászólása? 

Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 

berekesztem 16.50 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

   Belusz László    Bagó István 

   ÖB elnök     ÖB tagja 

         jkv. aláírója 

 

 

 

 

 


