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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 2-án, 
kedden délután 15.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselő-
testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Belusz László képviselő, Borbély Ella képviselő, 
Fekete Zsolt képviselő, Józsáné dr. Kiss Irén képviselő, Orbán Antal képviselő, Péli 
Szilveszter képviselő. 
dr. Adonyi Lajos, Keresztes Ferenc, Sápi Tibor, és Sebők Márta képviselők bejelentéssel 
vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   dr. Balogh László jegyző 
 
Egyéb meghívottak:  Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
    Szőrös Zoltán 
       
 
Jegyzőkönyvvezető:  Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: Köszöntök a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert a 12 fő képviselőből 7 fő 
képviselő-testületi tag van jelen az ülésen. Egyetlen egy napirendi pontot tárgyalunk. Prágai 
Angéla elhunyt és Őt az Önkormányzatnak saját halottjának kellene nyilvánítania. Aki ezt a 
napirendi pontot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:                                                                               Előterjesztő: 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata döntése saját halottá nyíl- Basky András 
    vánításról        polgármester 
 
 
Basky András polgármester:  
Prágai Angyalka (Angi néni), aki a helyi Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője volt, de még 
egyéb számos helyi szervezetben és gyermekek tanításában részt vett, elhunyt. Három hete 
került kórházba, rákbetegség támadta meg Angi nénit. Én rendszeresen látogattam és a házi 
orvosa, dr. Jankahidy Andrea is. Kezdetben még tisztán lehetett vele kommunikálni, akkor 
még intézkedett arról, hogy a Nyugdíjas Klubnak ősszel lenne a 30 éves születésnapja, és 
hogy annak megünneplése kerüljön elhalasztásra addig, míg ő fel nem épül.  Ő sajnos 
fokozatosan épült le, majd később ágynak esett. Látni lehetett a rendszeres látogatás 
folyamán, hogy csak napok, vagy hetek vannak hátra.  
Angi néni Pécelen született. A Jézus Szíve Társaságnak tagja. Ez a Társaság, amikor értesült 
Angi néni betegségéről, már el kezdte szervezni az Ő Jézushoz való megtérését, saját 
halottjának tekinti. Tegnap volt egyeztetés az egyház vezetése, Sólyom János, Irma néni és a 
Jézus Szíve Társaság részéről. Az Önkormányzat, - mivel Angi néni egy nagyszerű egyéniség 
volt, nagyon régóta Lajosmizse közérdekeit szolgálta, valamilyen formában nagyon sok 
ember elmondhatja, hogy kötődése van hozzá – saját halottjának kívánja tekinteni. Irma néni 
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elmondta, hogy ha nem is itt lesz temetve, akkor a Lajosmizsei Római Katolikus Templomban 
lesz búcsúztatása és utána kerül elszállításra Pécelre, ahol örök nyugalomba helyezik. 
Angi néni nem csak egyházi személy volt, hanem zongoraoktató is volt, az Idősek Klubjának 
a vezetője is. Az Önkormányzatnak éppen olyan jelentős személye volt, mint az egyháznak, 
ezért szeretné őt az Önkormányzat saját halottjának tekinteni. A Jézus Szíve Társaság is 
vállalná a temetési költségeket, de amik Lajosmizsén keletkeznek, azokat Lajosmizse 
átvállalná, például a koporsó költségét is. Ő a Lajosmizsei Egyházközösségnek és a városnak 
is jelentős tagja volt. 2016. augusztus 18-án csütörtök lesz a búcsúztatásának a napja 
előreláthatólag. Azért akkor lesz, mert a Jézus Szíve Társaság csak akkor tudja vállalni a 
búcsúztatást, a Lajosmizsei Katolikus Egyház is búcsúztatja, és az Önkormányzat is. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Fekete Zsolt képviselő 
Süveges atyával is történt egyeztetés? 
Basky András polgármester 
Igen, Süveges atya is partner abban, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata saját halottjává 
nyilvánítsa Prágai Angyalkát. 
Orbán Antal képviselő 
Ez nem is kétséges, mert szinte mindenki szerette. 
Basky András polgármester 
A Jézus Szíve Társaság van egy temetője Pécelen, s miután Ő ott született, ezért az volt az ő 
kérésük, hogy ott legyen örök nyugalomba helyezve. Ezt tudomásul kell venni. Az 
elképzelhetetlen számunkra, hogy mi végső búcsút ne vegyünk Tőle. Az Önkormányzat a 
Lajosmizsén keletkező költségeket átvállalja, hogy méltó legyen a búcsúztatása. A 
búcsúztatás szervezését nem mi fogjuk bonyolítani, de ott leszünk, amikor szükség lesz rá. A 
búcsúztatáson mi is részt veszünk. 
A Jézus Szíve Társaság, a család, a katolikus egyház, Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse polgárai búcsúznak Tőle. Augusztus 18-án 9.00 órakor a Katolikus Templomba 
felravatalozzák és egy szál virággal lehet Tőle búcsúzni. Az volt a kérése a Társaságnak, hogy 
négy órával később legyen a búcsúztatás Pécelen, mint Lajosmizsén. 
A Nyugdíjas Klubtól biztosan, hogy sokan fognak menni Pécelre, de egyébként is jelentős 
tömeg fog menni Pécelre a temetésére. 
Amennyiben nincs több kérdés, elfogadásra javaslom a következő határozat-tervezetet: 
……./2016. (……) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának döntése saját halottá nyilvánításról 
 

Határozat-tervezet 
1. L

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prágai 
Angyalkát (Angi nénit) az Önkormányzat saját halottjának nyilvánítja. Az elhunyt 
temetésével kapcsolatban felmerült költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendeletének 2. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai, 1.3. dologi kiadások sora terhére biztosítja.   

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2016. augusztus 2. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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Basky András polgármeter  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2016. (VIII.02.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának döntése saját halottá nyilvánításról 

Határozat 
3. L

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prágai 
Angyalkát (Angi nénit) az Önkormányzat saját halottjának nyilvánítja. Az elhunyt 
temetésével kapcsolatban felmerült költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendeletének 2. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai, 1.3. dologi kiadások sora terhére biztosítja.   

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
 
Határidő: 2016. augusztus 2. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
 
 
Basky András polgármester 
Több napirendi pont nem lévén, a mai rendkívüli képviselő-testületi ülést ezennel 
berekesztem 15.40 órakor. 
 

 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
 Basky András sk.     dr. Balogh László sk. 
 polgármester      jegyző 
 


