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Az Önkormányzati Bizottság 2018. február 08-án, délután  
a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli 

bizottsági ülésről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
15/2018. (II. 08.) ÖB hat.   Pályázati felhívás sportszervezetek 
       támogatásáról 
 
16/2018. (II. 08.) ÖB hat.  Pályázati felhívás közművelődési célú 

tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. február 08-án, délután 15.30. órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Péli Szilveszter települési képviselő 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti napirendi pont 
tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő 
 
I. Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról  Basky András 
II. Pályázati felhívás közművelődési célú tevékenységet polgármester 
folytató civil szervezetek támogatásáról 
 

  

Belusz László ÖB elnök 
A Képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy erre a célra 20 millió forint áll 
rendelkezésre, s a sport- és civil szervezeteknek pályázatot szeretnénk kiírni. 
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Ugyanúgy, mint korábbi években hasonlóan, s ugyanazokkal a feltételekkel. Dodonka 
Csaba kiírja, s a következő bizottsági ülés alkalmával elbírálásra kerülnek a sport- és 
civil szervezetektől beérkezett pályázatok.  
Dodonka Csaba pályázati referens 
Február 23-ig lehet pályázni, holnaptól két hétig. A márciusi soros bizottsági ülés fogja 
tárgyalni és a testületi ülés is.  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Március 8-a lesz a következő soros testületi ülés.  Március 19-ig kell megválasztani a 
Szavazatszámláló Bizottságot az Önkormányzat Képviselő-testületének, ezért 15-e 
után már nem tudunk soros ülést tartani.  
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, megkérjük Dodonka Csaba pályázati referens 
kollégát, hogy intézkedjen, s a pályázatot írja ki. Aki a pályázat kiírásával egyetért a 
sportszervezetek részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2018. (II. 08.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás sportszervezetek 
támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

mányzati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 1. 
mellékletében található sport szervezetek támogatásáról szóló 
pályázati felhívás dokumentációja alapján. 

 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2018. február 08. 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a pályázat kiírásával egyetért a közművelődési célú tevékenységet folytató civil 
szerveztek részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
16/2018. (II. 08.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás közművelődési célú tevékenységet folytató 
civil szervezetek támogatásáról 

Határozat 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
 mányzati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 2. mellékleté- 
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ben található közművelődési célú tevékenységet folytató civil 
szervezetek támogatásáról szóló pályázati felhívás dokumentáció- 
alapján. 

 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2018. február 08. 

 
 

Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli bizottsági 
ülésünket ezennel berekesztem 15.35 01 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 

 
 
 
               Belusz László       Sebők Márta 
               ÖB elnök       ÖB tagja 
       jkv. aláírója 
 
 
 
 
 


