
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/215-20/2018. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. június 26-án (kedden) 13.00 órakor 
megtartott  n y í l t   bizottsági üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:  

 
 

53/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás 
iránti kérelme 

54/2018. (VI.  26.) ÖB hat. „Lajosmizse-2018” – Kiállítás és vásár 
rendezvény költségtervének elfogadása 

55/2018. (VI. 26.) ÖB hat  Művelődési Ház színháztermének felújítása 
56/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Pályázati önerő biztosítása 
57/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003  

azonosító számú pályázattal kapcsolatban 
58/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 136/2017. (IX. 21.) ÖH. kiegészítése 
59/2018. (VI. 26.)  ÖB hat. Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesület támogatása 
60/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (…) önkormányzati 
rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. 
(II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

61/2018. (VI. 26.)  ÖB hat. Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyeleteivel kapcsolatos döntések 

62/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Testvértelepülési kapcsolat létesítése Felsőlajos 
községgel 

63/2018. (VI. 26.) ÖB hat. „Lajosmizse-2018” pályázat értékelése 
64/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó 

Sportcentrum elnevezéséről 
65/2018. (VI. 26.) ÖB hat. Lajosmizse Város  Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2017. évről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. június 26-án (kedden) délután 13.00 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Varga Mária bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Tengeri Katalin Mária kérelmező 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      IGSZ vezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
nyílt ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Nincs. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő 
1./ Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme  Belusz László 
          ÖB elnök 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
3./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcso-      polgármester 
     latos döntések meghozatala 
4./ Testvértelepülési kapcsolat létesítése Felsőlajos Községgel Basky András 
          polgármester 
5./ A „Lajosmizse-2018.” pályázat elbírálása    Basky András 
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          polgármester 
6./ Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elne- Basky András 
     vezéséről                                                                                         polgármester 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági  Basky András 
     Szervezete átfogó beszámolója a 2017. évről   polgármester 
8./ Egyebek 
     - Lakásrendelet tájékoztató 
 
1./ Napirendi pont 
Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Tengeri Katalin Mária Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete munkatársa 2018. február 1-től. Kérelmet adott be, hogy szeretné bérbe 
venni a Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. szám alatti 2. számú önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakást. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, 2 évre bérbe tudjuk adni a lakást. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
53/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás 
iránti kérelme 

HATÁROZAT 
   

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága  
Tengeri Katalin Mária kérelmét elfogadja és 2018. július 01. napjától 
engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 2. számú 
önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2020. június 30-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 

megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 
Határidő: 2018. június 26. 

 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A költségvetési rendeletet több pontban módosítani kellett, melyek a következők: 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 4.232.156.- Ft érkezett április hónapra. 
2./ 2018. évi március havi kompenzációjára 316.313.- Ft a Működési célú 
költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg. 
3./Településrendezési szerződések alapján a további településfejlesztési 
hozzájárulások összege 1.655.680.- Ft. 
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4./ „Lajosmizse-2018” – Kiállítás és vásár” 6.060.699.- Ft-os költsége részletezve van, 
258.000.- Ft a standok költsége, 151.000.- Ft a dekorációs költség, fellépő szereplők 
díjazása, útiköltsége 100.000.- Ft.  A 6.060.699.- Ft-ból 8.00.000.- Ft-os költség 
felszabadul és egyéb költségre átszámolható. 
5./ A Művelődési Ház színháztermének felújítása pályázat keretében el kell indítani a 
tervezést és meg kell finanszírozni, mely összeg 4.429.423.- Ft. 
6./ Sury iskolának az energetikai korszerűsítése. A kivitelezési költség 48.514.000.- Ft. 
A Kormányablak kialakításához szükséges további forrás tervezői költségbecsléssel 
alátámasztva bruttó 30.283.150.- Ft. Az általános tartalékból 7.879.715.- Ft kerül 
átvezetésre. 
7./ Zöld város kivitelezési költsége 760.995.433.- Ft, az általános tartalékból jelenleg 
10.545.117.- Ft átvezetésre kerül a Céltartalékok 4. sorára. 
8./ Egészségház rendezése. 10.339.551.- Ft-nak az átvezetése. 
9./ Leromlott városi területek rendezése. A Kodály Zoltán utcában az új útépítés 
várható összköltsége 75.000.000.- Ft. A beruházásoknál biztosított összeg 
32.573.039.- Ft. A céltartalékban lévő útépítés, karbantartásra fordítható forrás 
30.000.000.- Ft, a megvalósításhoz várhatóan még szükséges többletforrás 
12.426.961.- Ft.  
10./ Leromlott városi területek. Cédula ház felújítására 13 millió forintos 
többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be Magyar Államkincstár részére. A 
fennmaradó részt 14.147.037.- Ft összeget szükséges biztosítani az Általános tartalék 
terhére. 
11./ A 2017. évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása kapcsán az 
Önkormányzatnál 3.052.916.- Ft a 2017. évre vonatkozó pótigény. 
12./ ÁFA átcsoportosítás. 
13./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület kérelmet nyújtott be a város 
rendezvényei fotózásának támogatására, ez 20.000.- Ft. 
14./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára 
36.924.- Ft támogatás érkezett. 
15./ A választással kapcsolatban 189.855.- Ft póttámogatás érkezett. 
16./ Intézmények Gazdasági Szervezetének előirányzat módosítása. A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 92.850.- Ft. 
17./ Dologi kiadások átcsoportosítása szükséges a felújításokra Iskola konyha 
felújításához kapcsolódó kiviteli terv fedezetére 2.476.500.- Ft összeg. 
18./ Művelődési Ház színháztermének felújítása. 
19./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára 
a Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 11.590.- Ft. 
20./ Az EOP-3.3.2-16-2016-00024 sz. pályázati támogatás előlege megérkezett, így az 
előirányzatok rendezése szükséges. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, a határozat-tervezeteket szavaztatnám. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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54/2018. (VI.  26.) ÖB hat. 
„Lajosmizse-2018” – Kiállítás és vásár 
rendezvény költségtervének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

Határidő: 2018. június 28. 
Felelős:   ÖB 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2018. (VI. 26.) ÖB hat 
Művelődési Ház színháztermének felújítása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor-
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Pályázati önerő biztosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés IV. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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57/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003  azonosító számú 
pályázattal kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés V. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
136/2017. (IX. 21.) ÖH. kiegészítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés V. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés VI. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2018. (VI. 26.)  ÖB hat. 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés VI. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
60/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2018. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költség- 
vetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet mó- 
dosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018.  
   évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rende- 
   letének módosítását. 
   Határidő:  2018. június28. 
   Felelős:      ÖB 
 
 
3./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Számos beruházásunk van folyamatban és futó pályázatunk. Minden pályázatnál van 
plusz költség. Azt tapasztaljuk, hogy 10-20-30 %-al többe kerül. Az önkormányzat 
stabil működése szempontjából meg kell gondolni, hogy minden pályázatot meg kell 
valósítani, s ha valamivel többe kerül, akkor miből tudjuk fedezni. Polgármester úr 
arra gondolt, hogy adott esetben hitel segítségével tudjuk-e finanszírozni, hogy a 
folyamatban levő pályázatok meg tudjanak valósulni, amik több száz millió forintos 
beruházások. Ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a pályázatokat, előzetesen 
tájékozódni kell, meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételekkel, milyen lehetőséget 
nyújtanak az önkormányzat részére, hogy adott esetben hitelt tudjon felvenni. Ez nem 
elkötelezettség, csak tájékoztatás, hogy a Képviselő-testület tisztán lásson abban, hogy 
mennyire fáj az önkormányzatnak, vagy milyen elkötelezettséggel járna. Nagyon 
fontos az önkormányzatnak, hogy a belefogott beruházásokat meg tudjuk valósítani. 
Most arról van szó, hogy annak a lehetőségét körbejárjuk, hogy mennyibe kerül az 
önkormányzatnak, ha hitelfelvételre kerülne sor. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. A határozat-
tervezet értelmében felkérjük a polgármestert, hogy a jelenleg folyamatban lévő 
pályázatok biztonságos befejezése érdekében egy esetleges hitelfelvétel feltételeiről, 
kondícióiról tájékozódjon, és azt terjessze a soros Képviselő-testületi ülés elé. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 1 
ellenszavazattal, - az alábbi határozatot hozta: 
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61/2018. (VI. 26.)  ÖB hat. 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteivel 
kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Testvértelepülési kapcsolat létesítés Felsőlajos Községgel 
Belusz László ÖB elnök 
Most is testvértelepülési kapcsolat működik a két település között, most egy 
testvérvárosi szerződés is készülne. Megerősítjük ezt a kapcsolatot egy 
testvértelepülési szerződéssel. Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom a testvértelepülési 
együttműködési megállapodás kötését Felsőlajos községgel. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Testvértelepülési kapcsolat létesítése 
Felsőlajos községgel 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
5./ Napirendi pont 
A  „Lajosmizse-2018.” pályázat elbírálása 
Belusz László ÖB elnök 
A múlt héten előzetes egyeztetést tartottunk a Művelődési Házban. 2018. évi városi 
rendezvényünk előtt pályázatot írtunk ki.  15 pályamű érkezett be. Nagyon értékes és 
szép pályaművek érkeztek, festmények, alkotások, melyek a következők:  
Lajosmizsei Jász Hímzőkör Jász terítők, Rimóczi Art Kft Lajosmizse íze grilázs, 
Vinnainé Csurpek Ágnes kerámia tál, Almási Lászlóné jász népi motívum – 
tűzzománc kép, Martinovics Edit Régi Tanácsháza olajfestmény, Kisjuhász Erzsébet 
Jászminták – Tűzzománc, Gazsi és Jani zenei formáció,  Hegedűs Éva Éva és a 
családok 4 évi munkája, MASZK  (Mizsei Amatőr Színjátszó Kör) A bűvös szék,  
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Rózsa Sándor citerazenekar és az Őszirózsa Népdalkör 40 éves a Rózsa Sándor 
Citerazenekar, Skultéti Árpád  Lajosmizsei Színfoltok album, Kisjuhász Lászlóné 
Családfa kutatás, Jászok Együttes, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Lajosmizse Beszédes Múltja, Szőke Ildikó Szamócás Vásári Forgatag – 
kerámia dísztárgy, Lajosmizse – Hűtőmágnes Szamócás – Hűtőmágnes, Valamilyen 
szinten értékelni kellett az alkotásokat. Voltak olyanok, amik nem kimondottan arra a 
felhívásra készültek. Volt olyan együttes, aki elküldött egy CD-t, az sem a 25 éves 
Lajosmizséhez kötődik és volt olyan, aki már korábban díjazást kapott. 
Valamilyen módon próbáltuk kategorizálni a beadványokat. Javaslom, hogy nézzük 
meg ezeket az alkotásokat filmen is. 
A Zsűri 2018. június 21. napján értékelte a pályaműveket, melynek az eredménye a 
következő: 
Szőke Ildikó készített kerámia dísztárgyat, 2 db hűtő mágnest. Javaslatom, hogy Ő egy 
oklevelet kapjon. Mindenkinek a munkáját értékeljük és megköszönjük azt, hogy erre 
a felhívásra jelentkezett és dolgozott. 
Jászok együttese: Oklevelet kap arról, hogy ő ezen részt vett. 
Kisjuhász Lászlóné könyvgyűjteményét javasoljuk az Értéktárba felvenni, 4 könyv 
jelent meg, 1./ A Csillik család krónikája – 2005 Lajosmizse, 2./ A Kisjuhász Család 
krónikája – 2007 Lajosmizse, 3./ A Kispál és az Árva család krónikája – 2009 
Lajosmizse, 4./ A Bujdosó Család krónikája – 2009 Lajosmizse.  
Hegedűs Évát egy polgármesteri oklevélben részesítenénk plusz 20.000.- Ft-os 
pénzjutalomban. 
Gazsi és Jani oklevél, plusz ajándékcsomag 10.000. Ft értékben. 
Vinnainé Csurpek Ágnes kerámia tál, ajándék, plusz 10.000.- Ft-os pénzjutalom 
elismerés. 
Almási Lászlóné jász népi motívum, - tűzzománc kép, plusz 10.000.- Ft-os ajándék. 
Martinovics Edit Régi Tanácsháza olajfestmény, oklevél, plusz 10.000.- Ft-os ajándék 
Kisjuhász Erzsébet Jászminták – Tűzzománc, ajándék, + 10.000.- Ft-os pénzjutalom. 
Rimóczi László városi kitüntetést kap, oklevél + ajándékcsomag + városi kitüntetés. 
MASZK Színjátszókör 3 kategória győzteseként kerültek ki. „Lajosmizse – 2018” 
pályázat értékelése – Innováció kategória. 50.000.- Ft pénzjutalom. 
Rózsa Sándor Citerazenekar és az Őszirózsa Népdalkör Kulturális kategóriában 50-
50.000.- Ft-os pénzjutalomban részesülne. 
Skultéti Árpád  művészeti kategóriában 50.000.- Ft-os pénzjutalomban részesülne. 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kapná a fődíjat, 100.000.- Ft-ot. 
A Jász Hímzőkör különdíjas lenne 75.000.- Ft jutalomban részesülne. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más vélemény? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Skultéti Árpád Lajosmizsei színfoltok albumát, valamint a Meserét Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Lajosmizse Beszédes Múltja alkotását hogyan lehetne közkinccsé 
tenni? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az ovi részéről ez a kiadvány vásárolható és vásárolható lesz majd a későbbiekben is. 
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Belusz László ÖB elnök 
Skultéti Árpáddal fel kellene venni a kapcsolatot. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Nem lenne jó, ha szűk körben maradnának ezek az alkotások. 
Basky András polgármester 
Meg kell nézni, hogy ennek mit jelent az anyagi vonzata, körbe kell járni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Mi először az előkészítő munkákért fizettünk ki 66.000.- Ft-ot, fizettünk a grafikáért, a 
fotósért, és a 3 példányért. Utána kértünk ajánlatot több példányra vonatkozóan is. 
Minél többet nyomtatnak, annál olcsóbba kerülne. 10 db-ot tudunk felajánlani. 
Basky András polgármester 
Amit a bizottság elfogad, azt tudom támogatni. Skultéti Árpád könyvével más a 
helyzet. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nagyon fontos lenne azt is megtenni. 
Varga Mária bizottsági tag 
Meg kellene kérdezni, hogy milyen nyomdai ajánlat van. Az ár meghatározásánál és a 
költségeknél fontos tényező a borító méret, a papír anyaga. 
Basky András polgármester 
El kell dönteni, milyen méretben, milyen kötésben, hány darabot szeretnénk. 
Sebők Márta bizottsági tag  
A4-es elfogadható, és a kemény kötés. 
Belusz László ÖB elnök 
Közönség díjat ki kapja, és mit kapjon? 
Basky András polgármester 
Ajándékcsomag a legjobb, plusz oklevél. 
Belusz László ÖB elnök 
Megtaláltuk az elfogadható sorrendet, amit sikerült felállítani. Van-e kérdés, 
észrevétel, más javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom, s egyben 
szavaztatom a javaslatokat. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Bejelentem, én nem kívánok szavazni. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Bejelentem, én sem kívánok szavazni. 
Belusz László ÖB elnök 
A Bizottság ezt tudomásul veszi. 
Kérdezem, hogy aki elfogadja a „Lajosmizse-2018” pályázat értékelését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal - 2 fő nem szavazott – ellenszavazat 
nem volt – a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
„Lajosmizse-2018” pályázat értékelése 
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HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                      Önkormányzati Bizottsága az alábbi értékelést javasolja elfogadásra 
   a Képviselő-testületnek: 

  
 A „Lajosmizse – 2018” című pályázat: 
 

- Innováció kategóriájában a MASZK  (Mizsei Amatőr  Színjátszó Kör)  
 díj/ajándék       50.000.- Ft összeg: 

 
-  Kulturális kategóriájában a Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa  
   Népdalkör   
 díj/ajándék       50.000.- Ft összeg 

 
-  Művészeti Kategóriájában Skultéti Árpád  

     díj/ajándék       50.000.- Ft összeg    
 
-     Fődíját a Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  

díj/ajándék               100.000.- Ft összeg 
 

- Különdíját a Jász Hímzőkör 
     díj/ajándék        75.000.- Ft összeg 
 
- 10.000.- Ft értékű ajándékát: 

- Vinnainé Csurpek Ágnes 
- Almási Lászlóné 
- Martinovics Edit 
- Kisjuhász Erzsébet 
- Gazsi és Jani zenei formáció   
kapja. 
 

 -    Közönség díjának nyertese:     10.000.- Ft 
 
 -    Hegedűs Éva Elismerő oklevélben, és    20.000.- Ft 
       összegű jutalomban részesüljön. 
 

- Szőke Ildikó és a Jászok Egyesülete oklevélben részesüljön. 
- Kisjuhász Lászlóné munkáját az Értéktárba javasolja a bizottság felvenni. 

 
  Határidő: 2018. június 28. 
  Felelős:     ÖB 
 
6./ Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről 
Belusz László ÖB elnök 
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Lázár Bence elhunyt. Kisjuhász Sándor javasolta, hogy a Lajosmizse Sportcentrum 
Lázár Bence nevét viselje. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum 
elnevezéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lajos- 
   mizse Sportcentrum elnevezése „Lázár Bence Lajosmizsei   
                                 Labdarúgó Sportcentrum” legyen. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2017. évről 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben beszámolót kell készíteni az IGSZ-nek az Önkormányzat részére az 
előző évi munkájáról. 
Az IGSZ létszáma 28,25 fő. Ebből 1 fő intézményvezető, egyben gazdasági vezető, 2 
fő számviteli ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 1 fő 
gépkocsivezető, 6 fő szakács, 2 fő élelmezésvezető, 15,5 fő konyhai kisegítő, 0,75 fő 
sportcsarnok gondnok. 
A feladataik, gazdálkodási, adminisztrációs feladatok, közétkeztetéssel és szünidei 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok, iskola átadásával kapcsolatos áthúzódó 
feladatok, egyéb feladatok.                                                                                                                                                                 
Gazdálkodás szempontjából könyvelt tételük huszonegyezer tétel volt, Művelődési 
Ház részére ötezer tételt könyveltek. Banki átutalással lehet étkeztetést fizetni, 1675-en 
választották ezt a fizetési módot. Ez előrelépés volt az étkeztetés lehetőségei között. 
Összegzésként az IGSZ vezető elmondja, hogy milyen feladatokat látnak el. Kérdezem 
az intézményvezető asszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Az iskola konyha 140 ezer adag ebédet készített, az óvodakonyha 80 ezer adagot. 
Ugyanezzel a létszámmal látjuk el, mint évekkel ezelőtt. A nagymértékű adagszám 
oka egyben az ingyen étkezési lehetőségből adódik, valamint a vendégétkezések 
száma is nőtt. A táborokhoz kapcsolódó étkeztetések miatt jelentősen nőtt az 
adagszám. 
A tavalyi évben a rászoruló gyermekeknek 11 ezer adag étel lett elkészítve, amely 
dobozokban az EGYSZI segítségével került kiosztásra. Ez jelentős munka, ami 
folyamatos munkavégzést igényel a két konyhától. Eddig a feltételek változatlanok 
voltak, létszámban és konyha felszereltségben is. Az óvoda konyha felújítása fogja 
segíteni a dolgozók munkavégzését. Nyáron 45 celsius fok volt a konyhában, kicsi a 
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légtér. A kapacitásunkat is növelni fogja, hogy a zsámolyok helyett főzőüstök kerülnek 
beépítésre. Bízom benne, hogy a beruházás látványos lesz, és jelentős. 
A térítési díjakat nem emeltük évek óta. Úgy értékelem, hogy a megadott alapanyag 
normatívából megfelelő ételt tudunk biztosítani. A dolgozóknál az elégedetlenség nő. 
4 dolgozó távozott, minimálbéren dolgoznak a dolgozók. Van lehetőség elhelyezkedni. 
A probléma fennáll, elhagyják a pályát, elmennek a környező munkahelyekre több 
műszakos munkakörbe. Volt olyan dolgozónk is, aki egy nap után visszakérte magát. 
A legutóbb kapott bérkeret felhasználásra került, de ez még nem oldja meg a 
problémánkat. Nagyon nehéz megfelelő színvonalú dolgozóval betölteni az állást. 
Keressük, vannak jelentkezők, de minden jelentkező nem felel meg a munkavégzésre. 
Ezzel a problémával küszködünk, ez állandó elégedetlenséget, problémát jelent. 
5600 kimenő számlánk volt, amiből több mint 3000 pénztárban történt. A pénztári 
órákat nem tudjuk tartani. Folyamatosan naponta nagy pénztárforgalmunk van. Az 
ASP-re való átállás is jelentős feladatot jelentett. A lehetőségekhez képest jó a 
felállásunk, azon dolgozunk, hogy minél nagyobb megelégedéssel végezzük a 
munkánkat. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Szeretném megköszönni az intézmény vezetőjének és a dolgozóknak a munkáját. Az 
idősek az IGSZ konyhájáról kapják a finom ebédet. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e kérdés, hozzászólás még? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A nyári óvodai étkeztetési létszám is emelkedik, főleg azért, hogy ingyenes étkezés 
van. Köszönöm az IGSZ-nek ezt a rugalmasságot. Köszönöm, hogy nagyon 
odafigyelnek, hogy legyen ivólé, gyümölcs a gyermekeknek. Köszönjük. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm az intézményvezető asszony munkáját, részletes beszámolóját és 
elfogadásra javasolom. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e? Amennyiben 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
65/2018. (VI. 26.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város  Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2017. évről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
   Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2017. évről. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:    ÖB 
 
8./ Egyebek 
- Lakásrendelet tájékoztató 
Belusz László ÖB elnök 
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Előfordult, hogy olyan kért lakástámogatást, akinek a nevén öröklés volt, s elutasításra 
került. Ez a rendeletünkbe bekerül, hogy ők is igénybe tudják venni. Aki adás-vétel 
útján szerzett olyan ingatlant, ami haszonélvezettel terhelt, az ne kapjon támogatás. 
dr. Balogh László jegyző 
A rendeletet betettük, de ebben iránymutatást várnánk, ahol haszonélvezeti jog van, és 
a kérelmező nem tudja használni, kizáró ok volt. Az a kérdés, hogy ez a jövőben is így 
legyen, vagy sem. Volt egy olyan igény, hogy módosítsuk a rendeletet. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha öröklés útján lesz haszonélvező, akkor helytálló a dolog, de ha adás-vétel útján van 
rajta haszonélvezet, akkor ez nem helytálló. 
dr. Balogh László jegyző 
Özvegyi joggal terhelt jogok vannak. Özvegyi jog az örökhagyóval közösen lakott 
berendezési tárgyakra vonatkozik. Iránymutatást kérünk a bizottságtól, mert nem 
tudjuk minden egyes esetnek megfelelően alakítani a formát. A következő testületi 
ülésre behozzuk a rendelet-tervezetet. Ez a rendelet többször volt módosítva, lehet, 
hogy új rendeletet kell készíteni. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha valaki adás-vétel útján szerzett ingatlant, akkor úgy szerzett haszonélvezeti jogot. 
Ha valaki öröklés útján szerzett tulajdont, akkor kaphat rá támogatást. 
Basky András polgármester 
Van lakása, de nem tudja használni, mert a szülő benne lakik. Mozgástér van, hogy 
mennyi támogatást adhat a bizottság, de ettől el is térhet. Maximum 300.000.- Ft-ot 
lehet adni, de ettől kevesebbet is lehet. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A haszonélvezet mennyire teszi lehetővé az ő beköltözését, azt is meg kellene nézni. 
Dr. Balogh László jegyző 
Az öröklésnél engedélyezzük. Marad a 40 év. Egyik fél maradjon lajosmizsei lakos. 
Basky András polgármester 
Alapszándék az, hogy ha valaki örökléssel ingatlanhoz jut, és az aki haszonélvezettel 
terhelt ingatlant szerzett és nem is lakott benne, akkor ő is kapjon támogatást. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha valaki özvegyi jogot szerzett, s örökléssel haszonélvezetet. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha van tulajdoni hányada, írjon egy pár sort, indokolja, hogy miért nem tud ott lakni. 
Igazolnia kell, hogy miért nem tud lakni a lakásban. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez egy tájékoztató volt, határozatot nem hozunk ebben most.  
Kérdezem, hogy  van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója: 
Basky András polgármester 
Ferenczi József és Kis Rigóné küldött be egy kérelmet. 60 millió forintot kaptak 
templom felújítására és még 15 millió forintot szeretnének. Közbeszerzési eljárás fog 
lezajlani. Mivel tudnánk még hozzájárulni? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Lajosmizse egyik szimbóluma a református templom. Valamiért kimaradtak a 
támogatásból. Kicsi közösségről beszélünk. 200-300 főnyi a református egyház  
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hívőinek a száma. 60 millió forint a felújítási költsége, az ára a felújításnak felment, és 
hiányzik még pénz. A tiszteletes úrral beszéltem, nagyon örülnének ennek a 60 millió 
forintnak. Belső ajtó elemek cseréjét szeretnének. Ha lehet, akkor támogassuk 
valamilyen módon. 
Basky András polgármester 
Nagyságrendileg mi az, amit tudnánk adni? A hívek a 15 millió forintot nem tudják 
hozzáadni. Mi az az összeg, amit oda tudnánk adni. Templom felújításról van szó. 
Belusz László ÖB elnök 
Jövőre több támogatást is kellene adni részükre, mint 500.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Én 2 millió forintra gondoltam támogatásként. Reformátusok között sok a kis 
nyugdíjas, az idősek többen a hívők. Jövő évben is lehetne adni valamennyi 
támogatást. 
Sebők Márta bizottsági tag 
1 millió forintra gondoltam. 
Borbély Ella bizottsági tag 
2 millió forintra gondoltam. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
2 millió forintra gondoltam. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
A pénzügyi vezető mondja meg, hogy mennyi összeget tud erre szánni. 
Belusz László ÖB elnök 
Én is azt javaslom, hogy a pénzügyi vezető mondja meg, hogy mennyi összeget tud 
adni a költségvetésből.  
Borbély Ella bizottsági tag 
A Katolikus templomnál a rózsakertet nem lehet helyi értékként kezelni? 
Basky András polgármester 
Javaslatot kell tenni erre vonatkozóan. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én arra gondoltam, hogy a testvérvárosi településeket meg lehetne hívni a főzőnapra? 
Basky András polgármester 
Messziről eljönni ilyen főzőfelszereléssel nehéz. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 15.00 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Belusz László     Sebők Márta   
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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