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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A Képviselő-testület 2017. április 06-án, 08.04 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Orbán 
Antal, Fekete Zsolt, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 
fő. Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter képviselő (1 fő). 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 

Egyéb meghívottak:    Horváth Sándor pályázati referens 
Dodonka Csaba vezető tanácsos 
Nagy István informatikus 
 

Jegyzőkönyvvezető:                         Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő-testületi ülésünkön. Március hónapban tervezett szabadságom 27-31-ig, ebből 
március 31-én voltam szabadságon. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 
képviselő jelen van. Péli Szilveszter képviselő igazoltan van távol az ülésről. Keresztes 
Ferenc képviselő később érkezik a testületi ülésre. 1 napirendi pont szerepel a meghívóban. 
Aki így elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 
kiírt pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 

 

Basky András  
polgármester 

1. napirendi pont:  
Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 
pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: A Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság négy település 
tűzoltósági feladatait látja el Lajosmizsén, Felsőlajoson, Ladánybenén és Táborfalván. 
Szükség van az Lajosmizsei Önkormányzat Tűzoltóság fenntartására, mert a törvényileg előírt 
15 percen belül Dabas Tűzoltóságról és a Kecskeméti Tűzoltóparancsnokságról nem tudnak 
kiérni ezekre a településekre. Nagyon sok esetben szükség van a Tűzoltóság 
közreműködésére. Azok a települések, ahol a hivatásos tűzoltók helyett önkormányzati 
tűzoltóság van, az önkormányzatoknak kell a működésüket biztosítani.  A négy település 
esetében 18 100 000 Ft támogatás nyújtásáról van eddig szó. 

Keresztes Ferenc képviselő 08.07 órakor megérkezett a Díszterembe. A Képviselő-testület 11 
fővel határozott képes. 

Sápi Tibor alpolgármester 08.08 órakor kiment a Díszteremből. 
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Sápi Tibor alpolgármester 08.09 órakor visszajött a Díszterembe.  

 

Az államtól a Tűzoltóság 30.000.000 forint összeget kap. A Belügyminisztérium a pályázat 
kiírását módosította. A holnapi napig lehet benyújtani azoknak a települési 
önkormányzatoknak ahol az önkormányzati tűzoltóságnak székhelye van. Megpályázhatják 
azt az összeget, amit hozzá kell tenni az önkormányzatoknak a tűzoltóság működéséhez. 
100%-os támogatottságú a pályázat. Lajosmizse 13 200 000 Ft, Felsőlajos 1 000 000 Ft, 
Táborfalva 2 600 000 Ft és Ladánybene 1 300 000 Ft támogatási összeget biztosít az 
Önkormányzati Tűzoltóságnak. Ha nyer a pályázat, ez az összeg megmarad a 
költségvetésben. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
37/2017. (IV.06.) ÖH. 
Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 
pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 
 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
pályázatát „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” című pályázati kiírás települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása esetén az „Önkormányzati tűzoltóságok 
támogatása” elnevezésű jogcímre. 
 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
 
 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. április 06. 
 
Basky András polgármester: A mai rendkívüli Képviselő-testületi ülést 08.12 órakor 
bezárom! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


