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Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének   Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága  Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

      Városstratégiai Bizottsága 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata 

                                                   Képviselő-testületének 

                                              Önkormányzati Bizottsága 

2022. március 16-án megtartott együttes bizottsági ülés  

 

Ikt. sz: LMKOH/220-8/2022. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

37/2022. (III. 16.) PEB hat. Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

                                                      összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

 

38/2022. (III. 16.) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi 

fejlesztéséről 

 

39/2022. (III. 16.) PEB hat.        Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

 

40/2022. (III. 16.) PEB hat.      Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási  

                                                      szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

                                                      kapcsolatosan 

 

41/2022. (III. 16.) PEB hat.            Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszünte- 

                                                      téséről 

 

42/2022. (III. 16.) PEB hat.        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

                                                      tületének …/… (…) önkormányzati rendelete  a    

                                                      város közterületeinek tisztántartásáról szóló 

                                           14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet  

                                           módosításáról 

 

43/2022. (III. 16.) PEB hat.        Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata  

                                                      Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális  

                                                      Intézménye által használt ingatlan bővítési   

                                                      lehetőségéről 

 

44/2022. (III. 16.) PEB hat.         Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermekneve- 

                                                     lést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”  

                                                     című pályázati kiírással kapcsolatosan 
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45/2022. (III. 16.) PEB hat.         Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi  

                                                       egészségügyi és szociális infrastruktúra   

                                                       fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 

 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság ülésén hozott 

határozatok száma és tárgya: 

13/2022. (III. 16.) MKVB hat. Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

                                                       összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

 

14/2022. (III. 16.) MKVB hat.    Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fej- 

lesztéséről 

 

15/2022. (III. 16.) MKVB hat.    Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

 

16/2022. (III. 16.) MKVB hat.    Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási  

                                                       szerződés- közbeszerzési eljárás lefolytatásával   

                                                       kapcsolatosan 

 

17/2022. (III. 16.) MKVB hat.     Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszünte- 

                                                      téséről 

 

18/2022. (III. 16.) MKVB hat.   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  

                                                      tületénk …./…. (…) önkormányzati rendelete a  

                                                      város közterületeinek tisztántartásáról szóló  

                                           14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosí- 

                                           tásáról 

 

19/2022. (III. 16.) MKVB hat.   Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Egész- 

                                                      ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

                                                      által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

 

20/2022. (III. 16.) MKVB hat.     Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermekneve- 

                                                      lést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”  

                                                      című pályázati kiírással kapcsolatosan 

 

21/2022. (III. 16.) MKVB hat.   Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egész- 

                                                     ségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” cí- 

                                                     mű pályázati kiírással kapcsolatosan 
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Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

 

28/2022. (III. 16.) ÖB hat. Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

                                                      összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

 

29/2022. (III. 16.) ÖB hat.           Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fej- 

lesztéséről 

 

30/2022. (III. 16.) ÖB hat.          Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

 

31/2022. (III. 16.) ÖB hat.         Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási  

                                                      szerződés- közbeszerzési eljárás lefolytatásával      

                                                      kapcsolatosan 

 

32/2022. (III. 16.) ÖB hat.            Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszünte- 

                                                      téséről 

 

33/2022. (III. 16.) ÖB hat.           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 

                                                     letének …/… (…) önkormányzati rendelete a város   

                                                     közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005.  

                                                     (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

34/2022. (III. 16.) ÖB hat.         Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata  

                                                     Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmé- 

                                                     nye által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

 

35/2022. (III. 16.) ÖB hat.        Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermekneve- 

                                                    lést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”   

                                                    című pályázati kiírással kapcsolatosan 

 

36/2022. (III. 16.) ÖB hat.        Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészség- 

                                                    ügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című   

                                                    pályázati kiírással kapcsolatosan 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottsági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022. március 16-

án, Lajosmizse Művelődési Ház Dísztermében 13.10 órakor megtartott együttes soros   

n y í l t  bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak:  

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

 

  Sebők Márta    bizottság elnöke 

  Cseh Katinka    bizottság tagja 

  Péli Szilveszter   bizottság tagja 

  Belusz László                                bizottság tagja 

Tóth-Orlov Bettina   bizottság tagja  

 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság  

tagjai: 

  Lukács Józsefné   bizottság elnöke 

Cseh Katinka    bizottság tagja 

Bagó István    bizottság tagja 

Borbély Ella    bizottság tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

   

Önkormányzati Bizottság tagjai: 

  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta    bizottság tagja  

Borbély Ella  bizottság tagja 

Bagó István  bizottság tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

   

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

      Fekete Zsolt alpolgármester 

      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 

      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 

      dr. Tóth Andrea Jegyzői Iroda irodavez. 

      Dodonka Csaba pályázati referens 

      Óber Roland Műv. Ház igazgató 

      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vez. 
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      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 

Kovács Gábor települési főépítész 

      Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 

dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft. 

igazgató 

 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 5 fővel határozatképes, a 

Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 5 főből 4 fővel van 

jelen, így határozatképtelen, az Önkormányzati Bizottság 5 főből 4 fővel van jelen. 

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

ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre 

javaslata? 

Amennyiben nincs, nekem lenne, mivel a meghívó szerinti 5./ napirendi ponthoz 

vendégek érkeztek, ezért javaslom, hogy első napirendként tárgyaljuk. Aki ezzel a 

módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági, Városstratégiai Bizottság 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ I.Tájékoztatás a 2021. évi temető üzemeltetéssel össze-  Basky András 

     függő bevételek és kiadások alakulásáról    polgármester 

     II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztésé- 

     ről 

     III.Döntés meghozatala közbeszerzési eljárás lefolytatásá- 

     val kapcsolatosan 

     IV.Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetésé-  

     ről 

 

2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

     ……./……(….) önkormányzati rendelete a város közterüle- polgármester  

     teinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormány- 

     zati rendelet módosításáról 

 

3./ Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Basky András 

     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által használt ingat- polgármester 

     lan bővítési lehetőségéről 
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4./ Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést támo- Basky András 

     gató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással  polgármester 

     kapcsolatosan      

 

5./ Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és szo- Basky András 

     ciális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással kapcso- polgármester 

     latosan 

 

6./ Egyebek 

 

1./ Napirendi pont 

     I.   Tájékoztatás a 2021. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és   

           kiadások       

           alakulásáról     

     II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 

     III.Döntés meghozatala közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

     IV.Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

I.Tájékoztatás a 2021. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások     

alakulásáról     

2021. év folyamán 11.744.323.- Ft, ami a Pénzügyi irodába befizetett összeg. 

 

II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 

Jelenleg a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 33.597.264.- forint áll rendelkezésre. 

Terveztük már az útépítést és az ügyfélfogadó épületnek a teljes újjáépítését. 

Elkészítettünk egy tervet arra vonatkozóan, hogy az irodát, a raktárt nagyon aktuális 

lenne felújítani, vagy újat építeni. Megegyeztünk abban, hogy napirenden fogjuk tartani, 

de amit a tervező előre jelzett, 100 millió forintos tétel volt. Arra a célra pályázati forrás 

sem volt kiírva. Van egy olyan lehetőség, hogy a temetkezési szolgáltatásból befolyt 

összeget elkülönítjük. Amikor olyan mennyiségű összeg jön össze, hogy el tudjuk 

kezdeni a beruházást, akkor fogjuk elkezdeni. Most ezt a beruházást nem tudjuk 

elindítani. 

Útépítés. Egy bizonyos részen teljesen normálisan közlekedhető az út, de vannak olyan 

részek, ahol egy kis eső van, akkor sár is van. Az út kell és szükséges, viszont annyit 

lehetne-e kérni, hogy rögtön nem aszfaltos út kerülne megvalósításra, hanem egy 

olcsóbb verzió, alap és rá zúzott kő. 

III.Döntés meghozatala közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

Mivel lejárt az üzemeltetőnek az üzemeltetési szerződése, ezért az idén újra ki kell írni 

a közbeszerzést. 
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Közbeszerzési eljárással kapcsolatosan ennek a lebonyolítását, kivitelezését a 

polgármester úrra és a jegyző úrra bízzuk, azt el kell végezni. 

IV.Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

Lejárt használatú sírhelyek. Ebből nagyon sok van. Ezzel kapcsolatosan van egy 

tervezetünk, ki kell függeszteni, figyelmeztetni kell, hogy ha van hozzátartozó, váltsa 

meg újra a sírt, ha szeretné, mert megszűnik a jogosultsága. A hozzátartozók kérését is 

figyelembe kell venni és betartani. Utána jönnek azok a dolgok, hogy fel kell tárni a 

sírokat és újra temethetővé kell tenni. Ez kinek a feladata lesz? Azt nem tudjuk, hogy 

kinek a költségén kell megcsinálni. A temető bővítésére nincs lehetőség, valószínű igény 

lesz ezekre az újra hasznosítható sírhelyekre. Kérdezem a Babérkoszorú Kft 

ügyvezetőjét, mit tud erre mondani? 

dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft ügyvezetője 

Elkészítettük a beszámolónkat. Két fontos dolgot emelnék ki, hogy az üzemeltetés 

veszteséges számunkra. Ugyanannyi a veszteségünk, mint amennyit befizettünk. 

Nekünk ez gazdasági szempontból nem feltétlenül megfelelő. 

Mi nem szeretnénk semmi javítást az ügyfélfogadó épületen, hanem újat szeretnénk 

építeni. 

Lejárt sírokról annyit szeretnék elmondani, hogy 25 év a sírhelyek ideje.  Ha lejárt az 

ideje, de még a sírkő ott van, közzétesszük ezeket a sírhelyeket. Ezek a sírhelyek fel 

lesznek számolva folyamatosan. Ami a problémásabb helyzet, hogy kinek a költségén 

történik ez. Ez az önkormányzat tulajdonában lévő temető, az önkormányzatra száll a 

sírkő. Ennek a költségét az önkormányzatnak kell viselni. Ebben a költségben benne van 

a sírkő  elszállításais és a temetésre való alkalmassá tétel. Sírkiásásnál ki kell exumálni, 

hamvasztani és a maradványokat közös sírhelyre tenni. Ha nem kerül kivételre a 

maradvány, akkor ki kell mélyíteni a sírhelyet. Ez költségkímélőbb. 

Köszönjük az eddigi bizalmat, tervezzük, hogy a következő pályázaton is indulunk, fenn 

szeretnénk tartani az üzemet. 

Az út is, és a helyiség is fontos. Nem tudom, hogy érdemes-e mart aszfalttal borítani, 

vagy érdemesebb teljesen újat csinálni. Szükség van mindenre. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Nagyon kulturált, elfogadható a szertartás lebonyolítása. Azt gondolom, hogy nagyon 

rendben van ez a dolog, az épületnek nagyon jó lenne, hogy ha elkészülne. 

Kérdezem, hogy van-e hozzászólás? 

Borbély Ella MKVB tag 

Önök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság figyelmét felhívják arra, 

hogy lejárt sírhelyek vannak. Piros és kék cédulákkal jelzik ezt. Ezek hatékonyak arra, 

hogy a sírhelyek megváltásra kerüljenek. Magas szintű a rendezettség és a temetkezési 

szertartás. 

Sebők Márta PEB elnök 

A régi sírhelyek felszámolása kapcsán kérdezem, hogy jogszabályi szempontból 

rendben van, hogy rátemetés van. Erkölcsi szempontból is megfelelő-e? Ezt elfogadják 

a régi tulajdonosok és az új tulajdonosok? 
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dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft ügyvezetője 

El kell mondani a hozzátartozóknak, hogy ez egy régi sír, és ha elfogadják a feltételeket, 

akkor rendben van. 

Sebők Márta PEB elnök 

Nagyon szépen rendben volt az elmúlt időszakban a temető, nem szemetes. Köszönjük 

szépen a munkáját az üzemeltetőnek. Reméljük, hogy a következő időszakban is Önök 

fogják végezni ezt a munkát. 

Dodonka Csaba főtanácsos 

Az eltemető mondhatja meg, hogy lentebb rakják az elhunytat, vagy azt mondja, hogy 

kiexumáltatják drágább költségen és azt vállalják. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

A Covid időszakban nem lehetett sírhelyeket megváltani, mert kevesebb személy 

lehetett az irodában. Ezeket az időpontokat kitoljuk a sírhely megváltásokra 

vonatkozóan.  

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Ez elegendő, ahova ez a lista kikerül? 

Dodonka Csaba főtanácsos 

Honlapon, faliújságon is meg lehet jelentetni. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Ahol nincs hantforma, azokat kellene először felhasználni és utána a többit, ahol van 

sírkő is, hogy a hozzátartozóknak legyen idejük arra, hogy meg tudják váltani. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Exumálásnál, ha a csontot felszedik, és közös sírba tennék, ez olcsóbb, vagy drágább? 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Ez sokkal drágább, mert sírkamrát kell csinálni. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Többen jelezték, hogy nincs nyitva a temetőben a WC. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Lezártuk, mert volt rá példa, hogy a csapot is leszerelték és elvitték. A nyár folyamán 

illemtelen dolgokra is használták a WC-t. Eszméletlen, hogy milyen módon használják 

a temetőben a WC-t. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Én azt javaslom, hogy a kiszolgáló helyiséget kellene először megvalósítani. 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

A kiszolgáló épület ajtajánál rések vannak, az ajtó leszállt, oda újat nem lehet tenni. Ez 

idő kérdése, hogy mikor fog teljesen tönkre menni. 

Basky András polgármester 

Kérdés, hogy utat, vagy ügyfélfogadót építsünk. Mindkettő fontos lenne. 100 millió 

forint lenne az ügyfélfogadó épület megépítése, de az árak nagyon mennek fel. Inkább 

kevesebb utat csináljunk meg, de azt teljesen jól. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Azért gondoltam olcsóbb felületű utat csinálni, mert a kiszolgáló helyiség lenne a 

fontosabb. 
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Basky András polgármester 

A 100 millió forintnak a megteremtése okoz problémát. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Az „Élhetőbb település” című pályázatba nem lehet ezt beletenni? 

Basky András polgármester 

Rákérdezhetünk. A temetőt úgy lehet fenntartani, hogy a gondozatlan sírokat 

felszámoljuk. Azt a dolgot már egyszer elvégeztük, hogy meghirdettük a gondozatlan 

sírokat és hogy figyeljenek oda rá a lakosok. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

A használt sírhelyet ugyanannyiért lehet eladni, vagy drágábban? 

Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselője 

Drágábban, mert az exumálás is növeli a költséget. 

Belusz László ÖB elnök 

A közbeszerzési eljárást meg kell hirdetni 10-15 évre. Az irodai tevékenység 

önkormányzat érdek, a tároló funkció üzleti tevékenység. Lehet-e olyanban 

gondolkodni, hogy ennek az épületnek a felújításában az üzemeltető is részt venne 

valamilyen konstrukcióban. Ha több évre lenne a kivitelezés, akkor egy biztonságot 

jelentene a vállalkozónak is. A mostani 30 millió forintot is beleáldoznánk és a 

vállalkozó is segítene ebben. 

dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft képviselője 

Gondolkodhatunk rajta. 

Belusz László ÖB elnök 

Mindkét fél számára érdekelt lehet ez a dolog. 

Basky András polgármester 

Azt javaslom, hogy ebben a kérdéskörben ne döntsünk most, hanem egyeztessünk, hogy 

hogyan tudjuk ezt megoldani. Gondolkodjunk azon, hogy 15 évre írnánk a pályázatot, s 

a másik fél vállalná, hogy segítene ebben, s ezt hogyan tudjuk kivitelezni. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs.  

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztés I. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

37/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                     zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

                     tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     PEB 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki elfogadja a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 

az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

13/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                     gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága elfogadásra  

                     javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     MKVB  

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről az előterjesztés I. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

28/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel  

összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                     kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  

                     előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     ÖB 

 

  

Lukács Józsefné MKVB elnök  

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről azt a javaslatot, hogy halasszuk 

el a döntést, a fejlesztésről a későbbi időpontban döntsön a Képviselő-testület, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

38/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 

 



11 
 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                     zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

                     hogy halasszuk el a döntést, a fejlesztésről a későbbi időpontban  

                     döntsön a Képviselő-testület. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     PEB 

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök  

Aki elfogadja a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről 

azt a javaslatot, hogy halasszuk el a döntést, a fejlesztésről a későbbi időpontban döntsön 

a Képviselő-testület, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

14/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 

 

 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

                     zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága javasolja a  

                     Képviselő-testületnek, hogy halasszuk el a döntést, a fejlesztésről a  

                     későbbi időpontban döntsön a Képviselő-testület. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     MKVB 

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök  

Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről azt a javaslatot, hogy halasszuk el a 

döntést, a fejlesztésről a későbbi időpontban döntsön a Képviselő-testület, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

29/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 

HATÁROZAT 

 

                     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                     kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
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                     halasszuk el a döntést, a fejlesztésről a későbbi időpontban döntsön a  

                     Képviselő-testület. 

                     Határidő: 2022. március 17. 

                     Felelős:     ÖB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés III. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

39/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                        zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                        testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     PEB 

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről elfogadja 

az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

15/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                        gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága elfogadásra  

                        javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés III. határozat-                

                        tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     MKVB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés III. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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30/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

                        mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  

                        előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     ÖB 

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés IV. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

40/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási szerződés-  

közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                        zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                        testületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     PEB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről elfogadja 

az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

16/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási szerződés-  

közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                        gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága elfogadásra  

                        javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés IV. határozat-                

                        tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     MKVB 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés IV. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

31/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási szerződés-  

közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

                        mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  

                        előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     ÖB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés V. határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

41/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                        zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                        testületnek az előterjesztés V. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     PEB 

 

17/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                        gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága elfogadásra  

                        javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés V. határozat-                

                        tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     MKVB 
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32/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

HATÁROZAT 

 

                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

                        mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  

                        előterjesztés V. határozat-tervezetét. 

                        Határidő: 2022. március 17. 

                        Felelős:     ÖB 

 

14.00 órakor eltávozott az ülésről dr. Gerencsér Balázs, a Babérkoszorú Kft ügyvezető 

igazgatója. 

 

2./ Napirendi pont 

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

önkormányzati rendelete  a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. 

(IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

2021. október 6-án tárgyaltuk e témakört. Amit a Képviselő-testület akkor javasolt, 

belekerült a rendeletbe. 

Az előterjesztő az 1. és 2. sz. mellékletbe rendszerezte a meghatározásokat, hogy mit 

szabad, mit nem szabad. 

A 2. sz. mellékletben található az Iskola-tó környezete és a Szabadság téri Központi 

Park használatának rendje. 

A Mizsei utca és a Szabadság tér közötti útszakaszt egyirányosítottuk. Parkolni lehet az 

Iskola-tó partján. Én javasolnám ezt is megszüntetni, kivételt képezne a Tűzoltóság, 

mentő és a rendezvények szállító eszközei. A teljes útszakaszt teljes mértékben 

lezárnánk. Mindkét irányból „Behajtani Tilos” táblát kellene elhelyezni. 

Borbély Ella MKVB tag 

Büntetni kellene, hogy ha valaki beparkol az Iskola-tó környékén. 

Belusz László ÖB elnök 

Szabjunk ki büntetést. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Nagyon szigorúan kellene venni ezeket a szabályokat. 

Tóth-Orlov Bettina PEB tag 

Kutyafuttatás. Szükséges lenne kutyafuttató építésére. 

Basky András polgármester 

A helyét kellene megtalálni, és a költségeket hozzá. 

Borbély Ella MKVB tag 

Kisvárosban nem tartom fontosnak a kutyafuttatót. 

Basky András polgármester 

Aki kutyát tart, gondoskodjon róla megfelelően. 
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Péli Szilveszter PEB tag 

A kutya sétáltatóknak a legfontosabb, hogy a kutya ürülék össze legyen szedve. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Kérdezem, hogy a rendelet módosításhoz írjunk-e még valamit? 

Bagó István MKVB-ÖB tag 

Ezt a rendeletet be is kellene tartatni. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Meg kellene osztani a közterületfelügyelők között a hétvégét, hogy mindig legyen 

ügyeletbe valaki. 

Basky András polgármester 

Az, hogy mindig kint legyen valaki a hétvégén, az a hétköznap rovására megy. 

Bagó István MKVB-ÖB tag 

Kutya futtató szükséges. A Régi Városháza mögötti kis park megfelelő lenne. 

Borbély Ella MKVB tag 

Nem, mert központi helyen nem célszerű a kutyafuttató. 

Basky András polgármester 

Találjuk ki a helyét és a kutyatulajdonosok építsék meg. 

Belusz László ÖB elnök 

Örüljünk neki, hogy lesz egy ilyen rendelet-módosítás és bízzunk benne, hogy az 

emberek ezt be fogják tartani. 

Péli Szilveszter PEB tag 

Amíg nem lesz büntetés, addig az emberek nem veszik tudomásul, hogy mi a rendelet. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

42/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/… (…) önkormányzati rendelete  a város közterületeinek  

tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

HATÁROZAT 

 

                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                      zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

                      tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                      a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) 

                      önkormányzati rendeletének módosítását annak 1. és 2. sz. mellék- 

                      letével. 

                      Határidő: 2022. március 17. 

                      Felelős:     PEB 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadja a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 

Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 

4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

18/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/… (…) önkormányzati rendelete a város közterületeinek  

tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                      gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfogadásra  

                      javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata  

                      Képviselő-testületének a város közterületeinek tisztántartásáról szóló  

                      14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását, annak 1. és 

                      2. sz. mellékletével. 

                      Határidő: 2022. március 17. 

                      Felelős:     MKVB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

33/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/… (…) önkormányzati rendelete a város közterületeinek  

tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

HATÁROZAT 

 

                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                      kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  

                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város  

                      közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati  

                      rendeletének módosítását annak 1. és 2. sz. mellékletével. 

                      Határidő: 2022. március 17. 

                      Felelős:     ÖB 
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3./ Napirendi pont 

Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Eladóvá vált a Lajosmizse, Mizsei utca 2. szám alatti ingatlan, melynek megvásárlására 

a GOMÉP Kft előszerződést kötött. Felajánlja nekünk a GOMÉP Kft, hogy az 1/3 részét 

megvásárolhatóvá teszi az Önkormányzatnak, hogy az Egészségházhoz csatoljuk ezt az 

5x 57 m-es csíkot. Ez a 285 m2 9.666.667.- Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak. Jó lenne 

ezt megvásárolni, hogy az Egészségház dolgozói parkolás szempontjából ne a Mizsei 

utcát terhelnék, hanem belülről tudnának menni és azzal csökkentenék a Mizsei utcának 

a parkolási terhelhetőségét. 33.918.- Ft a m2 ára ennek a saroknak. Mi indokolja azt, 

hogy ennyiért vásároljunk egy csíkot? Itt 5 autónak, vagy 10 autónak van helye? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

A Mizsei utcánál áldatlan állapotok vannak. Gombkötő Márk felajánlotta ezt a területet. 

A dolgozóknak a parkolója lenne ez. A dolgozó elfoglalja a parkolót a lakosságtól. Ez 

egy nagyon jó ötlet lenne, ha meg tudna valósulni. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Ez jó lenne, de nem mindenáron. 

Basky András polgármester 

Ha ezt most nem vesszük meg, akkor ezt a helyzetet nem tudjuk kezelni. Ez egy 

frekventált hely. Van egy 15 m-es telek. Vagy megvesszük az 5 m-t, és tudunk a 

parkoláson javítani, vagy nem. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Jó lenne ez, de nagyon sok az ára. Nem lehetne ebből alkudni? 

Kovács Gábor települési főépítész 

A Rendezési Terv kapcsán jött ez a tétel. Intézmény fejlesztés céljára ütemezné be a 

rendezési terv ezt a sávot. A rendelet-módosításnak célja az lenne, hogy kisajátítjuk ezt 

az 1/3 telket. 

Sebők Márta PEB elnök 

Amikor itt fejlesztésekről beszélünk, 10 millió forintot nem tudunk adni a telekért. Azt 

tudjuk-e, hogy mit szeretne oda építeni a Gombkötő Úr? Ha emeletes ház épül, akkor az 

Egészségház be fog szorulni. 

Kovács Gábor települési főépítész 

8,5 m az építési magasság. 45 % a beépíthetőség. 25 % zöld felületnek kell, hogy legyen. 

Lakásonként egy gépjármű elhelyezését kell biztosítani. Az üzletekhez megkezdett 10 

m2-enként 1 parkoló kell, irodához 20 m2-enként 1 parkoló hely szükséges. Azt, hogy 

konkrétan mit épít, azt nem tudjuk, csak a szabályozást. Az Önkormányzat szerepe a 

szabályozási szerep. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

29 millió forint az egész ingatlan vételára és az 1/3 rész pedig 9.666.667.- Ft. Miért nem 

alkudtuk le a felére? 
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Basky András polgármester 

Nem sikerült alkudni. Ilyen engedményt nem tudott adni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Ezt a 10 millió forintot nem tudom megszavazni.  Jó munkát végzett minden 

kivitelezésnél a GOMÉP Kft, de ez a 33.000.- Ft-os m2 ár Lajosmizse városnak nem 

elfogadható. 

Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 

Ha ezt később vesszük meg, akkor 2,7 millió forint még rájön ÁFA-ként. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Kényszerhelyzetben vagyunk, kénytelenek leszünk megvenni a kisajátításnál. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Hány autó férne el a garázsban? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

8-10 autó. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Parkolás szempontjából azért gazdaságos, mert a megszerzendő terület mind parkoló 

tudna lenni. 

Basky András polgármester 

Ez a jelenlegi helyzet, amivel vagy élünk, vagy sem. Az ÁFÉSZ irodát sem vettük meg, 

mert nem volt rá pénzünk. Ezt is megbántuk. Ha ezt a lehetőséget elszalasztjuk, akkor a 

jövőben konfliktus helyzetet teremtene. A forrás rendelkezésre áll, az ingatlan 

rendelkezésre áll. Döntsünk róla, hogy kell, vagy nem. Ha nem tudunk alkudni, akkor 

azt mondom, hogy vegyük meg, mert nem tudunk javítani a helyzeten. Próbáljunk meg 

még alkudni, de ha nem enged, akkor is meg kell vásásrolni. Ha nem lépünk, akkor nem 

tudunk előre haladni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Hol van elkülönítve a költségvetésben erre forrás? 

Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 

14. oldal 10. melléklet, Felhalmozási kiadások táblázat, „1.16. Ingatlan kisajátítás/ 

vásárlás sora. Homoki féle ingatlanra 9 millió forint, Rákóczi utca melletti ingatlanra 2 

millió forint és 9 millió forint lenne ez a sáv. 

Borbély Ella MKVB elnök 

Kell ekkora terület parkolónak? 

Kovács Gábor települési főépítész 

Ha nem akarjuk ezt a területet, akkor a Rendezési Terv módosítást le kell állítani erre 

vonatkozóan. 

Basky András polgármester 

Ha nem vesszük meg, akkor ezt a lehetőséget elszalasztjuk. 

Bagó István MKVB-ÖB tag 

Az Egészségház melletti parkolás ezzel nem fog enyhülni. Én ezt 13 millió forintot nem 

tudom támogatni. A volt Szülőotthon épületnél lehetne-e kialakítani parkolót? 

Basky András polgármester 

Meglátjuk, hogy tudunk-e alkudni. 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 

Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Aki a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság részéről az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy 5.000.000.- 

Ft legyen az ingatlan vételára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

43/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata  

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

HATÁROZAT 

 

                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                           zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

                           tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az ingat- 

                           lan vételára 5.000.000.- Ft legyen. 

                           Határidő: 2022. március 17. 

                           Felelős:     PEB 

 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről az 

előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy 5.000.000.- Ft legyen az ingatlan 

vételára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

19/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata  

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

HATÁROZAT 

 

                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

                           zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága           

                           elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  

                           határozat-tervezetét azzal, hogy az ingatlan vételára 5.000.000.- 

                           Ft legyen. 

                           Határidő: 2022. március 17. 

                           Felelős:     MKVB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét 

azzal, hogy 5.000.000.- Ft legyen az ingatlan vételára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

34/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata  

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

által használt ingatlan bővítési lehetőségéről 

HATÁROZAT 

 

                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                           kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

                           letnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az ingatlan   

                           vételára 5.000.000.-Ft legyen. 

                           Határidő: 2022. március 17. 

                           Felelős:     ÖB 

 

  

4./ Napirendi pont 

Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

A Rákóczi utcai óvoda mellett, a megvásárolt telekre vonatkozó fejlesztésről szól. 200 

millió forintos a pályázat. Ebben szerepel a Rákóczi utcai óvodánál a tornaterem, szertár, 

öltöző, kazánhelyiség, stb. Erre el kell különíteni a pályázat előkészítésez szükséges 

bruttó 1 millió forintot és el kell indítani ezt a pályázatot. Ezzel kapcsolatban van-e 

kérdés?  

Sebők Márta PEB elnök 

Egy csoportszoba fog épülni? 

Basky András polgármester 

Úgy kérjük a tervezést, hogy egy csoportszoba elkészíthető legyen. 

Lukács Józsefné MKFVB elnök 

Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

44/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést 

támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című  

pályázati kiírással kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                                Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                                zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
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                                tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                                Határidő: 2022. március 17. 

                                Felelős:     PEB 

 

Lukács Józsefné MKFVB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről elfogadja 

az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 4 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

20/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést 

támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című  

pályázati kiírással kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                                Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

                                gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága  elfo-                     

                                gadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat- 

                                tervezetét. 

                                Határidő: 2022. március 17. 

                                Felelős:     MKVB 

 

Lukács Józsefné MKFVB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

35/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést 

támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című  

pályázati kiírással kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                                Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                                kormányzati Bizottsága  elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                                Határidő: 2022. március 17. 

                                Felelős:    ÖB 

 

15.25 órakor eltávozott az ülésről Borbély Ella MKVB-ÖB tag, a továbbiakban a 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 3 fővel, az 

Önkormányzati Bizottság 3 fővel határozatképes. 
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5./ Napirendi pont 

Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Kérdezem, hogy a vizes blokk és a röntgen helyiség kiépítése belefér a 100 millió 

forintba? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Ezt még nem tudjuk megmondani. Az volt a feladatunk, hogy kidolgozzuk a projekt 

tevékenységet a pályázati kiírás függvényében. A vizes blokk felújítást lehet folytatni, 

a gyermekorvosnál lévő WC felújítása is szüksége lenne. Ehhez kapcsolódna az udvari 

vascsöveknek a kicserélése műanyagcsövekre, mert napi szintű az eldugulás. Nyílászáró 

cserét is tervezünk, valamint az aulának a szigetelését is, mert 17 Celsius foknál nem 

tudunk magasabb hőfokot csinálni. 

Két gépjárművet ki tudunk cserélni. A tanyagondnoki autónál van egy kocsi, amit le 

kellene cserélni. 

Pályázati feltétel az akadálymentesítés elvégzése. Ezt teljesíteni kell. Vizesblokk, 

nyílászárók cseréje, gépjármű cseréje, és a röntgen helyiség akadálymentesítése. A 

kazánokat lecseréltük. A fűtés kevesebb lenne, ha az ajtókon a meleg nem szökne el. 

A tervezői költségvetést hozzá kell csatolni. 

Az akadálymentesítés fontos, hogy a vizesblokk felújítás életbevágó. Két kocsi csere 

betehető a pályázatba, ami húzós tétel. A nyílászáró csere is belefér. 

A két kocsi cseréhez 7 és 13 millió forintot biztosítanak. A 7 millió forintba belefér a 

tanyagondnoki kocsinak a cseréje, a kisbusznak a költségét lehet pótolni. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 100 millió 

forint vissza nem térítendő támogatásról van szó. Aki javasolja a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság részéről, hogy az előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan megtörténjen, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

45/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi 

és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással 

kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                             zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

                             tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                             Határidő: 2022. március 17. 

                             Felelős:     PEB 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki javasolja a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről, 

hogy az előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan megtörténjen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 3 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

21/2022. (III. 16.) MKVB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi 

és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással 

kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

                             zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  

                             elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  

                             határozat-tervezetét. 

                             Határidő: 2022. március 17. 

                             Felelős:     MKVB 

 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Aki javasolja az Önkormányzati Bizottság részéről, hogy az előkészítő döntések 

meghozatala a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című 

pályázati kiírással kapcsolatosan megtörténjen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 3 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

36/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Előkészítő döntések meghozatala a „Helyi egészségügyi 

és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással 

kapcsolatosan 

HATÁROZAT 

 

                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

                             kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                             testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                             Határidő: 2022. március 17. 

                             Felelős:     ÖB 

 

 

6./ Egyebek 

- Ukrán helyzet 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Megkérem Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetőjét, hogy mondja el ezzel kapcsolatban, 

amit szeretne. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Egy helyi vállalkozó fogadott be több ukrán menekültet. 8 családról van szó, benne 30 

gyermek. Ma lépett hatályba az a Kormányrendelet, aminek a végrehajtásáról beszélni 

kell. 

Az EGYSZI személyes gondoskodást nyújt az ukrán menekülteknek. Ha gyermekeket 

érint a dolog, akkor a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Kérdés, hogy kiket lehet ellátni? 

Aki Ukrajnából menekül, a kormányzati szervek látják el őket ideiglenes tartózkodási 

engedéllyel. Ennek a Kormányrendeletnek az a lényege, hogy megmondja, hogy ki az, 

aki ideiglenes védelemre jogosult. Viszont jelentek meg olyanok is, akik nem ukrán 

nemzetiségűek. 

Ha nem tudják igazolni az ittlétüket, el kell hagyni az országot. Az itt tartózkodási 

státuszuk és az ellátásuk is kérdés. Nem rendelkeznek igazolvánnyal, mert nem a 

hivatalos helyen jöttek át. Kell, hogy a rendőrséggel beszéljünk, és az idegenrendészettel 

is. Tisztázandó kérdés, hogy ki az, aki menekült, ki az, aki nem, a másik dolog, hogy 

milyen támogatásra jogosult. A napi ellátási támogatás a menekülteknek 4.000.- Ft/fő. 

Az EGYSZI rendelkezett az elmúlt évben élelmiszer adománnyal, amit év végén ki is 

osztottunk a rászorulók részére. Voltak húsáruk, gyümölcs, liszt, olaj, tészta, stb. 

Korábbi adományokból összegyűjtött ruhák is nagymértékben szétosztásra kerültek.  

Ami maradt, az nem kellett nekik, mert mondván „öregesek.” Kértek volna tápszereket, 

pelenkát, alapvető élelmiszereket, de nekünk jelenleg ilyen készletünk nincs az 

EGYSZI-ben. 

Amiben mi segítséget tudunk adni,- ha lesz ilyen vásárlás, - a tartós élelmiszer csomag, 

bébi étel, személyi, higiénikus eszköz csomag.  

Ha megvásároljuk, azt raktározni kellene. Ehhez fűthető helyiség kell, hogy legyen, mert 

válogatni, csomagolni kell az élelmiszereket, s fűtetlen helyen dolgozni nem lehet. 

Ezeket helyi szinten meg kell szervezni. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Mindenki annál a helyi vállalkozónál van elszállásolva? 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Igen. 

Basky András polgármester 

Az ukrán férfiak a helyi vállalkozónál dolgoznak, s a családjaik eljöttek utánuk. 

 

Sebők Márta PEB tag 15.45 órakor eltávozott az ülésről, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

a továbbiakban 4 fővel határozatképes, az Önkormányzati Bizottság létszáma 3 főről 2 

főre csökkent, ezzel az Önkormányzati Bizottság határozatképtelenné vált. 

 

 

dr. Balogh László jegyző 

A Mizse tanyán volt 4 fő menekült, egy házaspár és egy kisgyermekes anyuka, akit a 

holland emberek fogadtak be. 

Múlt héten jelent meg egy csoport az Önkormányzatnál. Férjeik a helyi vállalkozónál 

dolgoznak. A vállalkozót kértük, hogy mérje fel a valós helyzetet. A Menekültügyi 
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Hivatalnál foglaltunk időpontot ügyintézésre ezeknek a menekülteknek. Kérés az volt, 

hogy 2 felnőtt és 19 gyermek részére legyen időpont foglalva, akiknek nem volt 

hivatalos okmánya. Egyébként 12 család és 30 gyermek lakik ott. A vállalkozó megy 

újabb albérletet nézni. Élelmiszer csomagot kaptak. A férfiak jövedelemmel 

rendelkeznek, mert dolgoznak a vállalkozónál. 

Basky András polgármester 

A tankerülettel abban maradtunk, hogy a Gépállomási Iskola épülete lenne az a helyiség, 

ahova el lehetne szállásolni ilyen menekülteket a továbbiakban. 

Az előzőekben felvetődött személyek vonatkozásában azt gondolom, hogy akik 

befogadták őket, vegyék pártfogásba, és segítsenek nekik mind a mellett, hogy az 

Önkormányzat is megteszi, amit tud az érdekükben. 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 

Ezzel a problémával foglalkozni kellene tudatosan, mert az EGYSZI-nek már nincsenek 

készletei. Keretről kellene dönteni, készleteket be kellene raktározni, csomagolni 

kellene. Erre kellene kijelölt személy, személyek, akik ezzel foglalkozni tudnának. 

Közigazgatási szakember pedig állapítsa meg, hogy ki a menekült, illetve, hogy ki nem. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Köszönöm az információt Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető asszonynak. 

Kérdezem, hogy van-e még az egyebekben valakinek kérdése, hozzászólása, 

bejelentenivalója? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket 

ezennel berekesztem 16.10 órakor. 

 

 

K.mf. 

 

           

 

 

      Sebők Márta                                 Lukács Józsefné                      Belusz László 

        PEB elnök                                    MKVB elnök                            ÖB elnök 

 

 

 

      Belusz László                               Borbély Ella                             Sebők Márta 

         PEB tagja                                   MKVB tagja                             ÖB tagja 

       jkv. aláírója                                  jkv. aláírója                               jkv. aláírója 
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