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Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 

Ikt. sz: LMKOH/220-12/2022. 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 

letének Önkormányzati Bizottsága 2022. április 26-án  

megtartott   n y í l t   üléséről készült jegyzőkönyv 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

50/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Javaslat sportszervezetek támogatására 

 

51/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés 

előkészítése tárgyában hozott határozat 

módosításáról 

 

52/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2022. (…) önkormányzati 

rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

53/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (….) önkormányzati 

rendelete a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 8/2021. (III. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

54/2022. (IV. 26.) ÖB hat. „Élhető település projekt” megvalósításával 

kapcsolatos irányvonalak meghatározása 

 

55/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Együttműködési megállapodás megkötése a MÁV 

Zrt.-vel 

 

56/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2022. (….) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

57/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2022. (….) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
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szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

58/2022. (IV. 26.) ÖB hat.  Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos 

döntések meghozatala 
 

59/2022. (IV. 26.) ÖB hat.  Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos  

döntések meghozatala. 
 

60/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a  

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges 

változási vázrajz jóváhagyása   
 

61/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének 

átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

62/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-

21 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

63/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Döntés településrendezési eszközök 2022. év 

módosításáról – 3 további kérelem 
 

64/2022. (IV. 26.) ÖB hat. Az alapellátásban dolgozó orvosok 2021. évi 

munkájáról szakmai beszámoló 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2022. április 26-án (kedden) délután 14.00 

órakor Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott soros n y í l t 

bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 

   Bagó István  bizottság tagja 

   Sebők Márta   bizottság tagja 

Borbély Ella            bizottsági tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

      Óber Roland Művelődési ház igazgató 

                                                                 dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 

                                                                 Horváth Sándor pályázati referens 

      Dodonka Csaba pályázati referens 

                                                                 Kovács Gábor települési főépítész 

  Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Belusz László ÖB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 

ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 

mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? Nekem 

lenne egy, beérkezett még egy első lakáshoz jutó kérelem, ezt zárt 3. napirendi pontnak 

vegyük fel. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti  és az általam javasolt 

napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ Sportszervezetek pályázati felhívására beérkezett pályáza- Belusz László 

     tok értékelése                  ÖB elnök 

 

2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének           Basky András 

     ……/2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költség- polgármester 

     vetéséről szóló 6/2022. (II: 25.) önkormányzati rendelet mó- 

     dosításáról 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének   Basky András 

     …../2022. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelő- polgármester 

     dési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (III. 25.) önkormány- 

     zati rendelet módosításáról 

 

4./ Az „Élhető település” projekt megvalósításával kapcsolatos Basky András 

     irányvonalak meghatározása      polgármester 

 

5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 

     ……./2022. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociá- polgármester 

     lis ellátásokról szóló 7/2012.  (III. 30.) önkormányzati rende- 

     let módosításáról 

 

6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

     …../2022. (…..) önkormányzati rendelete a személyes gon- polgármester 

     doskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

     (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7./ Vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntések Basky András 

      meghozatala        polgármester 

 

8./ Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének átvételével kap- Basky András 

     csolatos döntések meghozatala      polgármester 

 

9./ Döntés a pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejlesz- Basky András 

     tése” című pályázati felhívással kapcsolatosan   polgármester 

 

10/ Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításá- Basky András 

      ról – 3 további kérelem       polgármester 

 

11/ Az alapellátásban dolgozó orvosok 2021. évi munkájáról  Basky András 

      szakmai beszámoló       polgármester 

 

12/ Egyebek 

Zárt napirend 

 

1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem   Belusz László 

           ÖB elnök 

2./ Szakmai kitüntető díjakra beérkezett javaslatok véleménye- Belusz László 

     zése         ÖB elnök 

3./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem   Belusz László 

          ÖB elnök 
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1./ Napirendi pont 

Sport szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok értékelése 

Belusz László ÖB elnök 

A sport szervezetek pályázati felhívására 6 pályázat érkezett be. 

A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület működési támogatásra 3.500.000.- 

Ft-ot, futófesztivál megrendezésére 150.000.- Ft-ot, Sulikézi sportfesztiválra 130.000.- 

Ft-ot szeretne. 

A Mizse Kézilabda Klub működési támogatásra 9.200.000.- Ft-ot szeretne. 

Jászkun Hagyományőrző Íjász Egyesület működési támogatásra 280.000.- Ft-ot 

szeretne. 

Jászkun Hagyományőrző Íjász Egyesület versenyeken való részvétel támogatására 

280.000.- Ft-ot szeretne. 

9,5 millió forint a sport szervezetek támogatására szánt keretösszeg. 13.540.000.- Ft-ot 

igényeltek. Ennyi pénz nincs. 

Az én javaslatom a következő: 

Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület a működési támogatásra a 3.500.000.- 

Ft-ot megkapná, a versenyeken való részvételre a támogatást nem. 

Mizse Kézilabda Klub a működési támogatásra a 9.200.000.- Ft-ot megkapná. 

A Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület működési támogatásra a 280.000.- Ft-ot 

nem kapná meg, de a versenyeken való részvételre megkapna 280.000.- Ft-ot. 

Ez arányban lenne a költségvetésünkkel is. 3.480.000.- Ft-os átcsoportosítással tudnánk 

megoldani a javasolt támogatásokat. 

Sebők Márta ÖB tag 

A Szuhányi Gyula féle küzdő sportnak miért nem tudunk adni támogatást? 

Bagó István ÖB tag 

Mizse K-1 néven indulnak, sok gyermekkel foglalkoznak. Megérdemelnék a 

támogatást, folyamatosan versenyekre járnak és eredményeket érnek el. Nekem nagyon 

szomorú, hogy még egy 100.000.- Ft-ot jelképes összeget sem tudunk adni nekik. Én 

megszavaznám a 100.000.- Ft-ot részükre. 

Basky András polgármester 

Lehet róla szó, de akkor kérelmet kell benyújtani a szervezetnek, s a következő 

költségvetési rendelet módosításba beletesszük. Ha kérelem érkezik be részükről, akkor 

tudunk támogatást nyújtani. 

Belusz László ÖB elnök 

Lehet, hogy más szervezet is jön akkor, hogy ők is szeretnének támogatást kérni. 

Borbély Ella ÖB tag 

Mennyire széles körben volt ez a pályázat meghirdetve? 

Dodonka Csaba pályázati referens 

Akik nyújtottak be pályázatot, azoknak lett kiírva, mivel a pályázati keretösszeg már 

tavaly sem volt széleskörű.  

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Keretet kellene elhatárolni erre a célra és meg kellene hirdetni újra egy pályázatot azok 

részére, akik eddig nem nyújtottak be kérelmet. 
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Dodonka Csaba pályázati referens 

Nem kötelező pályázatot kiírni, elég, ha kérelmet adnak be, akkor már lehet támogatást 

adni. 

Belusz László ÖB elnök 

Rendben van. Ez így elfogadható, hogy a Fekete István Általános Iskolai Sport 

Egyesület működési támogatására 3.500.000.- Ft-ot, Mizse Kézilabda Klub működési 

támogatásra 9.200.000.- Ft-ot, Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület versenyeken 

való részvételre 280.000.- Ft támogatást kapna, amennyiben erre a forrást meg tudjuk 

találni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

50/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Javaslat sportszervezetek támogatására 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 

határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a sport szervezetek részére 

rendelkezésre álló 2022. évi keretösszeg felosztását és ezzel együtt javasolja a jelenleg 

rendelkezésre álló keretösszeg megemelését. 

 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 

Határidő: 2022. április 26. 

 

50/ 2022. (IV. 26.) ÖB Határozat melléklete 

 

 

Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 

Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 

Támogatás 

jellege 

1. Fekete István 

Általános Iskolai 

Sport Egyesület 

3.500.000.- Ft Működési 

támogatás 

2. Fekete István 

Általános Iskolai 

Sport Egyesület 

 

- 

Versenyeken 

való 

részvétel 

támogatása 

3. Fekete István 

Általános Iskolai 

Sport Egyesület 

- Versenyeken 

való 
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részvétel 

támogatása 

4. Mizse Kézilabda 

Club 

 

9.200.000.- Ft Működési 

támogatás 

5. Jász-Kun 

Hagyományőrző 

Íjász Egyesület 

 

- 

Működési 

támogatás 

6. Jász-Kun 

Hagyományőrző 

Íjász Egyesület 

280.000.- Ft Versenyeken 

való 

részvétel 

támogatása 

Összesen: - 12.980.000.- Ft - 

 

 

 

2./ Napirendi pont 

Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…) 

önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Belusz László ÖB elnök 

Ismerteti az előterjesztés mellékletét képező rendelet módosítást, néhány dolgot 

kiemelve belőle. 

A sportszervezetek támogatására 9.500.000.- Ft áll rendelkezésre a költségvetésben. A 

beérkezett 6 db pályázat összes támogatási igénye 13.540.000 Ft. A bizottság javaslata 

szerint 12.980.000.- Ft támogatási összeg adható. Átcsoportosításra 3.480.000 Ft összeg 

erejéig van lehetőség, így rendelkezésre állna 12.980.000 Ft keretösszeg. 

19. tétel. Eddig ingyenesen tudtuk használni a lajosmizse.hu, illetve a lmizsekultura.hu 

internetes felületet, most ez már megszűnt. 3 évre fizetjük elő, s akkor annyi 

kedvezményt kapunk, mintha 2 évre fizetnénk.  

A GDPR rendeletnek való megfelelés előkészítése érdekében 76.200.- Ft összeggel 

kerül támogatásra a Lajosmizséért Közalapítvány. 

Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-módosítással kapcsolatban? Nincs. 

Van egy határozat-tervezet, és egy rendelet módosítás. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

51/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés előkészítése 

tárgyában hozott határozat módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
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   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 26. 

                                 Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

52/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről 

szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviseő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

   tének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkor- 

   mányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. április 28. 

                                 Felelős:    ÖB 

 

 

3./ Napirendi pont  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló  8/2021. 

(III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Belusz László ÖB elnök 

Horváth Sándor készítette az előterjesztést. Véleményezésre megkapta az 

Önkormányzati Bizottság. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megvizsgálta a 

települési önkormányzatok közművelődési feladatellátási és rendeletalkotási 

kötelezettségét.  

A rendelet norma szövegében egyetlen apró pontosítást kell tenni, mely arra irányul, 

hogy az önkormányzat az intézmény éves végleges szolgáltatási tervét azt követően 

fogadhatja el, miután a tervben meghatározottakra a forrás rendelkezésre áll, tehát 

az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően. 

Kérdezem bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincs. 

Elfogadásra javasoljuk. 
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletének 

módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

53/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 

nek …/2022. (….) önkormányzati rendelete a helyi  

közművelődési feladatok ellátásáról szóló  

8/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  

                                 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (III. 25.)  

                                 önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. április 28.  

   Felelős:     ÖB 

 

4./ Napirendi pont 

Az „Élhető település” projekt megvalósításával kapcsolatos irányvonalak 

meghatározása 

Belusz László ÖB elnök 

Horváth Sándor készítette az előterjesztést. 845 millió forintos támogatásban részesült 

Lajosmizse. Meg kell határozni azt az irányvonalat, hogy milyen munkát végzünk el. 

Javaslat: 

1./ Kodály Zoltán utca aszfaltozása a Liszt Ferenc utcától a Kodály közig. Az építési 

engedély rendelkezésre áll. Ezt engedni kellene. 

2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása II. 

ütem. A lépcsőket kell megfelelő módon kialakítani. A szellőző berendezést kell 

kiépíteni. A színpad mögötti területeket kell rendbe tenni. A közbeszerzési eljárás 

megindítása a IV. negyedévben kezdődhet meg. 

3./ Meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója.  A felújításhoz a tervezést 

megelőzően szükséges egy tanulmány, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése, 

mely a projekt szempontjából elengedhetetlen. E tanulmány elkészítésére a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzattal került együttműködési megállapodás megkötésre. 

A projekt további elemeinek tervezését, előkészítését egy pontba soroljuk: Radnóti téri 

és „Béke lakótelepi” játszóterek kialakítása, futópálya és kerékpáros, rolleres, 

gördeszkás és görkorcsolyás komplex ügyességi pálya létesítése, valamint a Központi 

Park további sétányainak kiépítése és a főút menti területek fejlesztése a csatlakozó 

mellékutcák elejének rendezésével. 

Korábban volt egy cél, az Iskola-tó automata öntözőrendszerének kialakítása. 
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Azt kellene eldönteni, hogy milyen sorrendben legyen. Az előterjesztés szerint kellene 

haladni. 

Horváth Sándor pályázati referens 

Az előterjesztés nem sorrendet fog meghatározni. A tartalmát meghatároztuk, 

mindegyik párhuzamosan a leírt menetrend szerint elindul. A kerékpárút és a főút menti 

területek felújítását össze fogjuk úgy csoportosítani, hogy párhuzamosan haladjon. Az 

a cél, hogy az előkészítő tervdokumentáció időben rendelkezésre álljon. 

Sebők Márta ÖB tag 

A kerékpárút javítással kapcsolatban burkolati festést tartalmaz-e a pályázat? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Igen. 

Belusz László ÖB elnök 

Kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. El kell indítani a pályázat megvalósításával 

kapcsolatos elemeket. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezekkel az elemekkel 

egyetértenek-e és hogy az iskola-tó automata öntözőrendszere megvalósulhasson. Aki 

ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

54/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

„Élhető település projekt” megvalósításával 

kapcsolatos irányvonalak meghatározása 

 

HATÁROZAT 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testületnek, hagyja jóvá a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 

azonosító számú, „Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése 

Lajosmizsén” című pályázat magvalósításával kapcsolatos előterjesztésben leírt 

ütemezést az alábbiak szerint: 

a.) a Kodály Zoltán utca aszfaltozása a Liszt Ferenc utcától a Kodály közig, 

b.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása II. 

üteme, 

c.) meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója, 

d.) Radnóti téri és „Béke lakótelepi” játszóterek kialakítása, futópálya és kerékpáros, 

rolleres, gőrdeszkás és gőrkorcsolyás komplex ügyességi pálya létesítése, 

valamint a központi park további sétányainak kiépítése, főút menti területek 

fejlesztése a csatlakozó mellékutcák elejének rendezésével. 

e.) Iskola-tó automata öntöző-rendszerének kiépítése. 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 
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55/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Együttműködési megállapodás megkötése  

a MÁV Zrt.-vel 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                 testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

5./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (….) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Belusz László ÖB elnök 

A hatályos Szoc. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján nem állapítható meg az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára szolgáló települési 

támogatás egyebek mellett a következő két esetben:  

„ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja: 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

400%-át,  

ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-

át”. 

A Szoc. rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján jelen támogatás egyszeri összege 20.000.- 

Ft. 

 

Javaslat a  települési támogatás egyszeri összegére: 

a) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 100.000.- Ft alatt van, úgy 40.000.- Ft lenne, 

b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 100.001.- Ft és 150.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft lenne,  

c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 150.001.- Ft és 200.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft lenne, 

d) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.000.- Ft 

alatt van, úgy 40.000.- Ft lenne, 

e) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.001.- Ft és 

200.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft lenne, 

f) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 200.001.- Ft és 

250.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft lenne.  

 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás? 
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Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Ezzel, hogy több kategóriára lett bontva, több embernek tudunk adni támogatást. 

Belusz László ÖB elnök 

Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 

(III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

56/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális  

ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 

   zati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

6./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Belusz László ÖB elnök 

A szociális étkeztetésre a Bortello Kft adta be a legkedvezőbb ajánlatot. Az ebéd 

kiszállításáért 39.- Ft lett meghatározva és a rendeletbe ez nem lett beleírva. Ez technikai 

jellegű módosítás. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel? Nincs. 

Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

57/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 

15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:     ÖB 

 

 

7./ Napirendi pont 

Vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Belusz László ÖB elnök 

Az előterjesztést készítette dr. Tóth Andrea.  

Az előterjesztésben láthatjuk, hogy van egy terület a benzinkút mellett a GOMÉP-el 

szemben. Ezen az ingatlanon húzódik azonban egy 110 milliméteres, kgpvc 

nyomóvízvezeték. Az ingatlanra felkerül a vízvezetéknek a szolgalmi joga. Kérdés, 

észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Három határozat-tervezet van. 

I.határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon vízvezetési szolgalmi jog alapításával 

kapcsolatos döntések meghozatala.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 

alábbi határozatot hozta: 

58/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos 

döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

II. határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon vízvezetési szolgalmi jog alapításával 

kapcsolatos döntések meghozatala. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 

alábbi határozatot hozta: 
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59/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos  

döntések meghozatala. 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

III. határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz 

jóváhagyása   

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta:  

60/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a  

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges 

változási vázrajz jóváhagyása   

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

8./ Napirendi pont 

Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Belusz László ÖB elnök 

Dr. Csire Géza az 1960-as évektől kezdve gyűjtötte a parasztgazdaságokban és 

háztartásokban használt fazekas termékeket. Kerámia-magángyűjteménye a 

Lajosmizsei Települési Értéktárba is felvételt nyert 2014. december 17. napján. Felesége 

felajánlotta ezt a gyűjteményt. Az Önkormányzat részéről megköszönjük. A 

helytörténeti gyűjtemény is a Művelődési Házhoz került, és így ezt is rájuk bíznánk. A 

Művelődési Ház szakmai gondossággal fogja kezelni. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének átvételével  

kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB  

 

 

9./ Napirendi pont 

Döntés a pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhívással kapcsolatban. 

Belusz László ÖB elnök 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet 2022. március 01-től 2022. április 29-ig, és 

2022. október 03-tól 2022. december 15-ig terjedő időszakokban lehet benyújtani. A 

támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. A 

maximálisan megigényelhető támogatás összege 50 millió forint. 

A pályázati felhívás előírásait szem előtt tartva az egyeztető megbeszélés 

eredményeként a Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti 

szakaszának felújítására tettek javaslatot a megbeszélésen résztvevő testületi tagok. 

Kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. 

Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

62/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-21 

azonosító számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 

     

                                   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 

                                   lő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                                   Határidő: 2022. április 28. 

                                   Felelős:     ÖB 

10./ Napirendi pont 

Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításáról – 3 további kérelem 

Belusz László ÖB elnök 

Lévai Csilla és Csányi-Vicha Ildikó kérelmei összefüggenek. Alsólajos területek Gmg-

-1 gazdasági mezőgazdasági területbe sorolása baromfi telep céljára. Lévai Csilla 

területéhez kapcsolódó területről van szó. Ökológiai hálózati elemek érintettek. Kérdés, 
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hogy a telephely bővítés korlátozottan valósulhat-e meg, vagy teljes egészében. Ez 

később derül ki.  A szomszédokkal meg kell beszélni, hogy hozzájárulnak-e az 

építményhez. 

A másik a GOMÉP Kft kérelme, Mizsei utca 2-4-6 szám, 3-4-5 helyrajzi számú 

ingatlanok beépíthetőségével, a telkekre vonatkozó építési előírások módosításával. 

foglalkozik. A módosítási tételek között volt az Egészségház parkolójának bővítése 5 

m-es sávval. A márciusi ülésen döntés született az Egészségház telke melletti 5 m-es 

területsáv megvásárlására, így a rendezési terv korábban eldöntött módosítása a 

területszerzés érdekében okafogyottá vált. Időközben a tulajdonviszonyok rendeződtek, 

s a GOMÉP Kft társasházak építését tervezi, s az építmény magasságát 8,5 m helyett 10 

m magasságig szeretné emelni, az építménymagasság növelését pedig a beépíthetőség 

mértékének csökkentésével tartják lehetségesnek kompenzálni. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézelemeléssel jelezze.  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

63/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Döntés településrendezési eszközök 2022. évi 

módosításáról – 3 további kérelem 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     ÖB 

 

11./ Napirendi pont 

Az alapellátásban dolgozó orvosok 2021. évi munkájáról szakmai beszámoló 

Belusz László ÖB elnök 

Az alapellátásban dolgozó orvosok minden évben szakmai beszámolót készítenek az előző 

évi munkájukról. A szakmai beszámolók tükrözik, hogy az elmúlt években a Covid járvány 

mindenre rányomta a bélyegét. 50-60 % -os átoltottságról beszélhetünk Lajosmizsén. 

Nagyon sokan csak a sürgősségi ellátást vették igénybe. 

Elfogadásra javaslom a beszámolókat. Van-e kérdés, észrevétel? 

Borbély Ella ÖB tag 

Korábban azt kértük, hogy az orvosok a beszámolójukat egységes keretben készítsék el. Az 

Önkormányzat segíti az orvosokat maximálisan. 

Belusz László ÖB elnök 

Nem hivatalos levélben válaszolták meg a beszámolót. Mi próbáltunk az orvosok kéréseinek 

megfelelni, bért emelni. Ami az Önkormányzat feladata, azt gondolom, hogy megtettünk 

mindent, amit kellett. 

Azt várnánk, hogy leírnák azt, hogy mi az, amin változtassunk. 
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Elfogadásra javaslom a beszámolókat. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 

alábbi határozatot hozta: 

64/2022. (IV. 26.) ÖB hat. 

Az alapellátásban dolgozó orvosok 2021. évi  

munkájáról szakmai beszámoló 

HATÁROZAT 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 

  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alapellá- 

  tásban dolgozó orvosok 2021. évi munkájáról készült szakmai beszámo- 

  lóját. 

  Határidő: 2022. április 28. 

  Felelős:     ÖB 

 

12./ Napirendi pont 

Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

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

Bagó István ÖB tag 

Kacsavédelmi ügy. Hallottam olyat, hogy a kacsákat parittyával lövöldözik, és meg is fogják 

hálóval. Meg is csökkent a kacsák létszáma. 

A másik dolog, hogy az Iskola-tóban pecáznak is. Ki kellene tenni „Pecázni Tilos” táblát, és 

valami bírságnak megfelelő díjtételt is meghatározni. 

Belusz László ÖB elnök 

Az elmúlt héten átadásra került a játszótéri elem. Borbély Ellának köszönjük e 

vonatkozásban a munkáját és a táblát. 

Más egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai 

nyílt ülésünket ülésünket ezennel berekesztem 15.23 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt 

ülés keretében folytatjuk. 

 

K.mf. 

 

 

 

  Belusz László     Sebők Márta 

             ÖB elnök                                            ÖB tag 

        jkv. aláírója 
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