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Az Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottságának 
ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2011. november 21. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
20/2011. (XI. 21.) ÜSB hat Barakk lakás tulajdonba adása 
21/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. lakbér emelés önkormányzati lakások vonatko- 
     zásában 
22/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. A Mizsei utca 7-9. szám alatti gondnoki szolgála- 
     ti lakás (sportcentrum) lakbérének megtérítése 
23/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti gondno- 
     ki szolgálati lakás bérlı kijelölési joga 
24/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …/2011. (…) önkormányzati rende- 
     lete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. 
     (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
25/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 
     7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó  
     Sportcentrum vonatkozásában 
26/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában 
     Igazgatási szünet elrendelése 
27/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Horváth László szolgálati lakás iránti kérelme 
28/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Mizse KC edzési lehetısége 
29/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének 2012. évi költségvetési koncepció- 
     ja 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. november 21-én, du: 15.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Katona Jánosné   bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola 
      igazgatója 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Kisjuhász Sándor LVLC elnöke 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne. 6. napirendi pontként megtárgyalásra javaslom az új 
városi sportpálya kijelölését. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A Mizse KC-nek engedélyezni kellene a heti 4 edzés megtartását a sportcsarnokban. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb javaslat? Amennyiben nincs, s elfogadjuk a napirendi pontokat a két 
plusz napirendi ponttal együtt azzal, hogy a koncepció tárgyalása utolsó napirendként 
kerüljön megtárgyalásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
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1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  Basky András 
     testületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete polgármester 
     a lakásokról és helyiségekrıl szóló  17/2009. (XI.26.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
2./ Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám  Basky András 
     alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum   polgármester 
     vonatkozásában 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek 2012. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
4./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási Basky András 
     szünet elrendelése      polgármester 
5./ Horváth László szolgálati lakás iránti kérelme  Basky András 
         polgármester 
6./ Új városi sportpálya kijelölése     Basky András 
         polgármester 
7./ Mizse KC edzési lehetısége     Basky András 
         polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Dodonka Csaba tanácsos készítette az elıterjesztést. A rendeletbıl láthatjuk a lakbér 
számításának a mértékét, és hogy a lakások milyen egységre kerültek megállapításra. 
Két önkormányzati lakás (Mizsei utca 9., Barakk lakások) a bérlı kijelölési jog 
pontosítása miatt szükséges a rendelet módosítása, illetve kiegészítése. 
A Mizsei utcai 7-9. számú lakásban egy 28.567.- Ft-os lakbér lenne. Ezt tárgyalásra 
kellene bocsátani, hogy térítés legyen e vonatkozásban.  
Lakásrendelettel kapcsolatban felmerült, hogy az általános iskolában van három 
szolgálati lakás. 

1.)  Szabadság tér 13. szám alatti az intézmény fıbejárata mellett található 
szolgálati lakás. Az ingatlan nem lakott, a Fekete István Általános Iskola 
jelenleg fejlesztı helyiségnek használja. 

2.) Szabadság tér 13. szám alatti az intézmény hátsó udvaráról megközelíthetı két 
szolgálati lakás, amelyek jelenleg lakottak. 

3.) Szent Lajos u. 19. szám alatt található szolgálati lakás, amelyet jelenleg még a 
Fekete István Általános Iskola egyik dolgozója használ.  
 

Két önkormányzati lakás vonatkozásában (Mizsei utca 7-9. szám alatti (sportcentrum) 
gondnoki szolgálati lakás, és az 1349. hrsz. alatt található bérlakások (Barakk lakás), 
valamint a bérlı kijelölési jog pontosítása miatt szükséges a rendelet módosítása, 
illetve kiegészítése. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
A kijelölési jogoknál javaslatot tennék. A Dózsa György úti, és az OTP feletti 
lakásokra is van kijelölési jog, ezért én azt kérném, hogy a Lajosmizse, Mizsei u. 7-9. 
szám alatti lakás vonatkozásában a polgármester Úr és az Ügyrendi és Sport Bizottság 
járuljon hozzá a kijelölési joghoz. 
Barakk lakásokra vonatkozóan a javaslatom, hogy adjuk oda ingyen és bérmentve a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, s ık adják bérbe annak, akinek akarják. A 
Képviselı-testületet tájékoztassa a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, hogy kinek adja 
oda. 
Belusz László bizottság elnöke 
Lehet-e ilyet tenni? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A rendelet lehetıséget biztosít rá. 
Belusz László bizottság elnöke 
Meg kell kérdezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hogy ezt elfogadják-e. 
Basky András polgármester 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nem érdemes átadni a Barakk lakásokat, mert 
ha feloszlik, akkor visszaszáll hozzánk. Bérleti díjat nem lehet tılük beszedni, mert 
nem tudnak mibıl fizetni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ez nem oldja meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Én is egyetértek azzal, hogy tulajdonba kellene adni a CKÖ-nek  a Barakk lakásokat. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztésben fel van tüntetve a lakbérszámítás, mely a 2009. évi ár, kellene az 
infláció emelkedésével összefüggı, kisebb mértékő áremelkedést végrehajtani. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Az önkormányzati lakások többsége üres. A komfort nélküli lakásoknál az a réteg van, 
aki nem tudná kifizetni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Mi az álláspont a Mizsei utca 7-9 szám alatti gondnoki lakás bérleti díjáról? 
Basky András polgármester 
A korábbi lakó sem fizetett közmő és rezsi díjat, mivel ez a munkakör egy 
rendszertelen munkaidı beosztást igénylı feladat, amit a sportcentrumban kell 
végezni. Csak addig lakhat valaki a sportcentrum mellett lévı lakásban, amíg ezt a 
feladatot ellátja. Az intézményvezetı és a polgármester dönt arról, hogy ki fog oda 
beköltözni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Módosításra javasoljuk a Mizsei utcai 7-9. szám alatti lakásra vonatkozóan, hogy az 
Ügyrendi és Sport Bizottság dönthessen a bérlı kijelölési jogról, ez legyen benne. 
Lakbérszámítás: Nem emelünk a díjon, mert olyan körülmények között élnek, hogy 
nem kellene terhelni ıket. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Képviselıi indítványok érkeztek:  
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Orbán Antal képviselı Úr javaslata, hogy a Barakklakásokat  CKÖ tulajdonába kellene 
adni. 
Apró képviselı Úr javaslata, hogy a Barakklakásokat a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére kellene átadni ingyen és bérmentve, s ık majd bérbe adják 
annak, akinek akarják. 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja azt, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdona legyen a 
Barakklakás, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – (tartózkodás 
nem volt) – az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Barakklakás tulajdonba  
adása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek,  

hogy a Barakk lakás kerüljön át a Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
                      tulajdonába. 
  Határid ı: 2011. november 24. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A vagyonrendeletet át kell futtatni, hogy a Barakklakás átruházható-e. Ha 
forgalomképes vagyon közé tartozik, akkor a Barakklakás átadható. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Lakbéremelésre infláció mértékével arányosan 4 %-ot javaslok. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal –
ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodással,  - az alábbi határozatot hozta: 
21/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Lakbér emelés önkormányzati 
lakások vonatkozásában 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
  az önkormányzati bérlakások vonatkozásában az infláció mértékével ará- 
  nyosan 4 %-os lakbér emelésre kerüljön sor. 
  Határid ı: 2011. november 24. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Mizsei utca 7-9. szám alatti lakás vonatkozásában lakbér fizetés. Aki azzal egyetért, 
hogy a Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti gondnoki szolgálati lakás 
(sportcentrum) bérleti díja 28.567.- Ft megfizetésre kerüljön az ott lakó gondnok 
részérıl, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, - 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
22/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
A Mizsei utca 7-9. szám alatti gondnoki szolgálati lakás 
(sportcentrum lakbérének megtérítése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy a Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti gondnoki szolgálati lakás 
  (sportcentrum) lakbérét a mindenkor bérbe vevı gondnok térítse 
  meg az önkormányzat részére. 
  Határid ı: 2011. november 24. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki Apró képviselı Úr javaslatát elfogadja, hogy a Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám 
alatti gondnoki lakás (sportcentrum) bérlı kijelölési joga a polgármestert illeti meg és 
az Ügyrendi Bizottság elızetes véleményének kikérése után, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
23/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti 
gondnoki szolgálati lakás bérlı kijelölési 
joga 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
  a Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti gondnoki szolgálati lakás bér- 
  lı kijelölési joga a polgármestert illeti meg az Ügyrendi és Sport  
                      Bizottság elızetes véleményének kikérésével legyen. 
  Határid ı: 2011. november 24. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakásokról és 
helyiségekrıl szóló 27/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását 
elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
módosító javaslatokkal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
24/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…./2011. (….) önkormányzati rendelete a lakásokról és  
helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati ren- 
delet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
 Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja Lajosmizse Város 
 Önkormányzata Képviselı-testületének a lakásokról és helyiségekrıl szó- 
 ló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását Lajosmizse 
 Város Önkormányzata Képviselıt-testületének. 
 Határid ı: 2011. november 24. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi 
Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 
Belusz László bizottság elnöke 
Az önkormányzat határozatlan idejő szerzıdést kíván kötni a területre vonatkozóan. A  
Versenytárgyalási Bizottság tagjai legyenek az Ügyrendi és Sport Bizottság képviselı 
tagjai: Belusz László, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó és Basky András 
polgármester. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzatnak a saját vagyona vonatkozásában valamilyen biztosítékot bele 
kell tenni. Az önkormányzatnak felelıssége van a saját vagyonával kapcsolatban. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Én 15 év határidejő szerzıdést javaslok. Nem tudom, hogy ez elfogadható lenne? 
Belusz László bizottság elnöke 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 15 év határozott idejő  szerzıdéskötéssel 
egyetért és azzal, hogy a Versenytárgyalási Bizottság tagjai az Ügyrendi és Sport 
Bizottság képviselı tagjai: Belusz László, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó és 
Basky András polgármester legyen, valamint a felmondási idı a jogszabály szerinti, a 
beadási idıpont 2011. december 12., és a használati díjra javaslatot kérünk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
25/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám 
alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum  
vonatkozásában 
 

HATÁROZAT 
 

1./  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a  
      tulajdonában lévı belterületi 841. hrsz-ú sportcentrumot nyilvános,  egyfor- 
      dulós versenytárgyalás útján hosszú távú, - 15 évi határozott idejő – haszná- 

                 latra meghirdesse az elıterjesztés mellékletében foglalt versenytárgyalási  
                 hirdetmény alapján. 
 
 2./ A bizottság javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- 
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       letének, hogy az alábbi önkormányzati képviselıket válassza meg az  
       ad-hoc elıkészítı Versenytárgyalási Bizottság tagjaivá: 
       - Basky András   
       - Belusz László  
       - Apró Ferenc 
       - Baranyi-Rostás Rodrigó 
 
 Határid ı: 2011. november 24. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont   
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában Igazgatási szünet elrendelése 
Belusz László bizottság elnöke 
A korábbi évekhez hasonlóan igazgatási szünetrıl kellene dönteni. A két ünnep között 
az önkormányzat csökkentett létszámmal fog dolgozni, a kötelezı feladatokat 
teljesítve. Az igazgatási szünet 2011. december 27-28-29-30-án lenne, ez a dolgozók 
szabadsága terhére. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztést. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában az Igazgatási 
szünet elrendelését a két ünnep között, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
26/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában 
Igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 
   
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási 
  szünet elrendelésre kerüljön 2011. december 27-28-29-30-án  
  a Hivatalban, a szükséges munkaszervezési intézkedések megtétele  

mellett.  
Határid ı: 2011. november 24. 
Felelıs:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
Horváth László szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
Horváth László kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy két évre használatba 
szeretné venni a Lajosmizse, Szabadság tér 11/B.6. szám alatti, önkormányzati 
szolgálati lakást. Az elıterjesztés szerint a bérleti díj 31.525.- Ft lenne, amíg Horváth 
László igényt tartana a lakásra. Kérdésem, hogy van-e olyan plusz szolgálati lakás,  
amivel biztosítani tudjuk, hogy ha kell valakinek szolgálati lakás, lesz-e? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Három üres szolgálati lakás van, kettı az OTP felett, egy pedig a Szabadság téri. Az 
OTP feletti két lakás felújításra szorul, de az is, amit jelenleg bérbe szeretnének venni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Elıreláthatólag a két év teljes egészében szükséges lenne Horváth Lászlónak? 
Horváth László kérelmezı 
Lehet, hogy pár hónap, lehet, hogy fél év, ezt elıre nem tudom megmondani. 
Bevállaltam, hogy a szükséges dolgokat elvégeztetem, hogy lakhatóvá tudjam tenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Mi van akkor, ha pld. egy olyan orvosnak lenne rá szüksége, aki itt kezdené a praxisát? 
Dodonka Csaba tanácsos 
A rendelet úgy szól, hogy két évre lehet odaadni, s utána pedig meg lehet 
hosszabbítani. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Igen, az önkormányzat kiadhatja két évre, utána pedig plusz két évre, s utána még egy 
évre. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én azt javaslom, hogy adjuk oda fél évre és utána lehetne újra kérni a hosszabbítást. A 
bérleti idıtartam 2011. december 1-tıl lenne 2012. május 31-ig. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
27/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Horváth László szolgálati lakás  
iránti kérelme 

HATÁROZAT 
   

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és Sport Bizottsága Horváth 
László kérelmét elfogadja és 2011. december 01. napjától engedélyezi a 
Lajosmizse, Szabadság tér 11/B. 6. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2011. május 31. napjáig. 

 
2.) A bérleti szerzıdést a polgármester köti meg. 

 
 
     Felelıs: A bizottság, polgármester 

Határid ı: 2011. november 21. 
 

 
5./ Napirendi pont 
Új városi sportpálya kijelölése 
Belusz László bizottság elnöke 
A területre több javaslat is született. Voltak a képviselı társak közül egy páran a 
budapesti Kerekerdı Parkban. Ez a szabadidı központ minden korosztály részére 
biztosít szabadidı eltöltési lehetıséget. A központi parkban tudnánk egy olyan 
parkrészt kialakítani, hogy a kisebbeknek lehetne egy szabadidı eltöltési lehetıség, a 
másik részében pedig a felnıtt sportolóknak. Javaslom a központi parkban sportpálya 
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kijelölési lehetıséget. Ennek a jelentısége az lenne, hogy nem az iskolaudvar lenne 
tönkretéve. 
Orbán Antal bizottsági települési képviselı 
A kispályás labdarúgás nincs megoldva a központi parkban. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A Kerekerdı Parkban kispályás foci is van, ami mőfővel van lerakva. Tartalmaz 
bölcsıdéseknek, sakkozóknak területet, kutyasétáltatási lehetıséget, szánkózási 
lehetıséget. Kondi pálya is van ezen a területen. Valami ilyen megoldás kellene 
Lajosmizsén is a fiatalság részére a központban. Kressz park is lehetne ennek a 
parknak az egyik része. Én a pályázatomat is a gyermekelvándorlás megszüntetésére 
építettem fel. A sportra nagy igény van. A koncepciómban jeleztem, hogy az emelt 
óraszámú német és angol nyelv mellett lehetne emelt óraszámú sporttagozat is. 
Felmerült az, hogy miért nem lehet sportiskola? Lajosmizsén több sportág is mőködik. 
Ebben szeretném kérni a Tisztelt Képviselık támogatását, hogy el tudjon indulni ez a 
sportiskola. 
Basky András polgármester 
Érdemes körbejárni a gondolatot. Azon is gondolkodni kell, hogy ha az oktatás átkerül 
az államhoz, akkor ami az iskola tulajdona, továbbra is megmaradjon. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A kollégiumot fel lehetne tölteni ezekkel a nem lajosmizsei sportiskolában tanuló 
gyermekekkel. 
Orbán Antal települési képviselı 
Jó ötlet, de még most sem látom biztosítva a kispályás labdarúgás biztosításának a 
lehetıségét. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Támogatom, ha lesz parkır a központi parkban, ha ott lesz megvalósítva az új 
sportpálya. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A központi parkban történı megvalósítását semmiféleképpen sem javaslom, mert ha 
késıbb központi városi rendezıdés lesz, nem illik bele a környezetbe. Az ötlet jó, de a 
központi parkban semmiféleképpen sem jó. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az iskola mögötti részen lehetne lekeríteni a pályát, de ott csak kispályás labdarúgás 
lehet. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, én határozatot nem 
javaslok hozni, mert csak gondolat szintjén beszélgettünk errıl a témáról.  
Rátérünk a következı napirendi pont tárgyalására. 
 
6./ Napirendi pont 
Mizse KC edzési lehetısége 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérem Apró Ferenc képviselı Urat, hogy mondja el a bizottságnak a problémát. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A Mizse KC vezetıjével beszélgettem. Azt mondják, hogy kevés a heti 3 db edzés. 
Azt kérik, hogy legyen heti 4 edzés. Ha nem tudnak több edzést tartani, azt mondja a 
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Mizse KC, hogy akkor el fognak fogyni a sportolók. Ezen kívül mőködik még három 
kézilabda Club. Ha van rá lehetıség, akkor támogassuk ıket, találjuk meg a 
lehetıségét annak, hogy hogyan tudnak heti 4 alkalommal edzést tartani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Mindenképpen támogatni kell ıket. A támogatás mértéke a költségvetés függvénye. 
Erre van-e javaslat? 
Basky András polgármester 
Sem az iskola igazgatója, sem a polgármester, sem a jegyzı nem kompetens az 
edzések számának eldöntésében, hanem meg kell egyezni a sportcsapatoknak 
egymással. Ezek az egyesületek önkormányzattól független egyesületek, az 
önkormányzattól támogatást kapnak, de a mőködésükbe beleszólási javaslatunk van. 
Ami mőködıképessé teheti, hogy valamekkora összeget fizessen teremhasználati  
díjként, s az majd eldönti, hogy ki hány edzést tart. 
Belusz László bizottság elnöke 
A sportcsarnok beosztását kellene megvizsgálni arra, hogy van-e annyi idıtartaléka, 
hogy a heti 4 alkalmat is bele lehessen kalkulálni. Én azt javaslom, hogy az Ügyrendi 
és Sport Bizottság tegyen javaslatot a következı ülésre, hogy hogyan lehet ezt 
megoldani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
28/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Mizse KC edzési lehetısége 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatot tesz a következı ülésre, 
  hogy milyen módon tudjon tartani a Mizse KC a heti 3 edzés helyett 4  
                      edzést a Sportcsarnokban. 
  Határid ı: A következı soros ülés 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési 
koncepciója 
Belusz László bizottság elnöke 
Ez a koncepció olyan, hogy ehhez pénz kell. Szerepel benne sok minden, ami tervezés 
szintjén van. Említi az inflációt, a folyamatban lévı pályázatokat. Látszik az 
intézmények elképzelése. Felkérem a polgármester Urat, hogy mondjon errıl néhány 
szót. 
Basky András polgármester 
A költségvetés tervezésekor látjuk, hogy mennyi pénzünk van, s hogy sok feladatot 
meg kell oldani. Nagyon sok mindent nem látunk elıre, mert a felsıbb szervek nagyon 
sok törvény megváltoztatását tervezik, ezért nem lehet konkrétan tervezni. Az adott 
információkból tudjuk elkészíteni a költségvetési koncepciót, ami így még nehezebb, 
mint a korábbi években volt. Amit lehet tudni, hogy a tőzoltóságnál a köztestületeket 
önkormányzati tőzoltóságként fogják átalakítani, s az önkormányzathoz fognak 
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tartozni. Az ezzel kapcsolatos döntések meg is történtek. 22 M/Ft a tőzoltóság 
támogatása. A Lajosmizsei Tőzoltó Köztestület látja el Felsılajost és Ladánybenét is. 
Ha az új törvények kijöttek, elfogadásra kerültek, akkor végre kell hajtani azokat a 
változtatásokat, amik menetközben elfogadásra kerültek. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Az SZJA bevétel 32%-ának normatív hozzájárulásként történı visszaosztása megszőnt 
- a normatív SZJA-t állami támogatás váltja fel -, melyet a törvényjavaslat a települési 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (3. melléklet 1. 
jogcím) normatív állami hozzájárulás összegének emelésével ellensúlyoz. 
A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre 
bevallott – a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott 
– személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. Az SZJA bevételbıl a településen maradó 
rész (8%) jelentıs mértékben csökken - a 2011. évi adat 95,1 %-a. 
A 2013. évtıl a kormányzati tervek szerint a normatív állami támogatás helyett 
feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, javaslat a napirendhez? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A határozat-tervezet 2. pontja:  A bevételek növelését lehetıvé tevı források feltárása. 
Itt javasolnám, hogy parkoló helyiség kialakítása szükséges az orvosi rendelı 
környékén 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Kollár László települési képviselı 
A külterületi utakkal kapcsolatban vannak elképzeléseink, s az azzal kapcsolatos 
pályázatokkal. Bízunk benne a külterületi utak javításának költségét csökkenteni 
tudjuk, amennyiben sikerül a betervezett gépvásárlás, melyet pályázati pénzbıl tudunk 
megvásárolni. 
Belusz László települési képviselı 
A járási rendszerrıl tudunk-e valamit? Lehetünk-e központ? 
Basky András polgármester 
Azt még nem adták ki, hogy hol lesznek a járási központok, feltevéseink vannak, pld. 
Kiskırös, Dabas, Kalocsa, Bács-Kiskun megyében Tiszakécske. Lajosmizsére azért 
nincs reális esély ilyen szempontból, mert nincs potenciális vonzáskörzet Lajosmizse 
körzetében. A kormány a nagy hitellel rendelkezı önkormányzatokat bírálja, de ugyan 
olyan elbírálás alá esnek azok is, akik tudták teljesíteni a feladatukat, mint akik nem. 
Várjuk a döntést, hogy mi lesz a végeredmény az önkormányzatra nézve. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Apró Ferenc települési képviselı 
A 17. oldal 21. pontjaként javaslom beleírni: „Városi sportcsarnok építése”. Ez lenne a 
kérésem 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a koncepcióhoz? 
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Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetési koncepcióját az elhangzott javaslatokkal kiegészítve. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
29/2011. (XI. 21.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
selı-testületének 2012. évi költségvetési kon- 
cepciója 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
  kormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepci- 
  óját az alábbi javaslatokkal kiegészítve: 
 

- főtéskorszerősítés, nyílászáró csere a Fekete István Általános 
Iskolánál, 

- városi sportcsarnok építése, 
- külterületi utak építése, 
- parkoló kialakítása az orvosi rendelı környékén. 
 
Határid ı: 2011. november 24. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek még egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
 
 Kutasiné Nagy Katalin sk.    Belusz László sk. 
  jegyzı      bizottság elnöke 
 


