
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
letének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-29/2018. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. november 
19-én délután megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
124/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
125/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete a  Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
126/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2019. évi munkaterve 
 
127/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására 
kiírt pályázat eredménye 

 
128/2018. (XI. 19.) ÖB hat. A Lajosmizse Város Önkormányzata által 

fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására  
pályázati felhívás   

 
129/2018. (XI. 19.) ÖB hat. A 137/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat 

módosítása  
 
130/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár  

Bizottság tevékenységéről 
 
131/2018. (XI. 19.) ÖB hat. Polgármester 2018. évi jutalma 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. november 19-én (hétfőn) délután 16.50 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
    
Dóka-Mezei Anett és Kocsis Györgyné bizottsági tagok jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta int.ref. 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, bejelentenék egy plusz napirendi pontot, a Polgármester Úr 
jutalmazását. 
Aki ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztés: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-   Basky András 
     tületének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a   polgármester 
     háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
     körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
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2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek ……/2018. (….) önkormányzati rendelete a Szerve-  polgármester 
     zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek 2019. évi munkaterve      polgármester 
 
4./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek   Basky András 
     Gazdasági Szervezete Intézményvezető költségvetési  polgármester 
     szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosz- 
     tására kiírt pályázat eredménye 
     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
     Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
     szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) beosztá- 
     sára pályázati felhívás kiírása 
 
5./ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság  Basky András 
     tevékenységéről        polgármester 
 
6./ Polgármester 2018. évi jutalma     Belusz László 
          ÖB elnök 
7./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Kérném Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszonyt, hogy mondjon néhány szót 
erről.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Fél millió forint finanszírozásának az elérését is jelenti, mert körzeteket 750 pontig 
finanszíroz a NEK és az egyiknél alacsonyabb volt, a másiknál egy kicsit már több. A 
többletet nem finanszírozza, s ez az optimalizálás nem csak a munkatervben, hanem a 
bevételben is optimalizálást jelent. Egy fél millió forintról van szó. Ezzel a helyi 
rendeletünkkel pénzt keresünk.  
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom. Aki elfogadja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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124/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2018. (….) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi 
 gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői  
   körzetekről szóló 19/2015. (X. 26.) önkormányzati rendeletének 
   módosítását. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Előterjesztést készítette dr. Mátyus Béla. Véleményezésre bizottságunk kapta meg. 
Közműves ivóvíz rákötési támogatásról határozott az Önkormányzat a korábbi testületi 
ülésen. A hatáskör gyakorlót be kell építeni a Szervezeti és Működési Szabályzatba, 
valamint a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelettel történő harmonizáció 
miatt módosítani kell a települési támogatás esetén a hatáskör gyakorlót. Ezt 
tartalmazza ezen előterjesztés. Ez egy technikai jellegű módosítás, mely a korábbi 
döntéseinknek megfelelően lett beleépítve a rendeletünkbe. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
125/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2018. (….) önkormányzati rendelete a  Szervezeti és  
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormány- 
zati rendelet módosításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
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   a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben előttünk van a következő évi munkaterv. Ebből a tervből is látszik, 
hogy sokkal kevesebb feladat nem lesz. Előre láthatjuk már, hogy mely hónapokban 
milyen kötelező feladatokkal kell foglalkoznunk. Láthatjuk benne a júniusi szünetet, 
valamint az interpellációt. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Egy javaslatom lenne. Júniusra vegyük fel a Közalapítvány beszámolóját. Ez kimaradt 
a munkatervből. Ez állandóan visszatérő, minden évben meg kell tárgyalni.  
Belusz László ÖB elnök 
Júniusra a Közalapítvány beszámolóját felvettük. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervét, az 
elhangzott kiegészítéssel együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
126/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a 2019. évi munkatervet azzal, hogy 2019. június hóra a  
   Lajosmizséért Közalapítvány beszámolója is kerüljön bele a mun- 
   katervbe. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt pályázat eredménye 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) 
beosztására pályázati felhívás kiírása 
Belusz László ÖB elnök 
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IGSZ intézményvezetői állásra pályázatot írtunk ki, melyre jelentkező nem volt. Egy 
következő körben ki kell írni, - ha ki kell írni -. Kérdezem itt polgármester urat, hogy 
egyáltalán ki kell-e írni, vagy másban kell gondolkodni, vagy jelen esetben történjen 
egy megbízott vezető kijelölése átmeneti időszakra, míg kitaláljuk, hogy kell IGSZ 
vezető, vagy nem kell. Ha egy pályázatot elindítunk, akkor az 5 éves elkötelezettséget 
jelent, s közben pedig két hónap múlva megszüntetjük az Intézményt. Elsődleges 
feladat eldönteni, hogy most hogyan tovább.  
Basky András polgármester 
Megbízni csak akkor lehet valakit, hogy ha két sikertelen pályázat volt 90 napon belül. 
A kiírás ebből a szempontból indokolt. A pályázati kiírásban benne van, hogy az 
Önkormányzat visszavonhatja a pályázatot, eredménytelenné nyilváníthatja. Ha 
bármennyi pályázat beérkezik, s azok érvényesek, akkor is visszavonható, nem kell 
eredményt hirdetni. A döntésig van egy átmeneti időszak, abból a szempontból fontos 
lenne, hogy kiírjuk a pályázatot, hogy megbízást kaphasson valaki a munkatársak 
közül az intézményvezetői feladatok ellátására. A végső döntést nem tudjuk, ezzel át 
tudjuk hidalni a problémát. Nem valószínű, hogy lesz a második pályázati kiírásra is 
jelentkező ilyen helyzet közepette.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Szó volt arról, hogy mi legyen az IGSZ sorsa. Az IGSZ munkatársai teszik meg a 
javaslatot erre vonatkozóan. Ezt a pályázatot ki kell írni mindenképpen. Ha abban 
gondolkodunk, hogy vannak jó szakemberek az IGSZ-nél, akik a feladatukat el tudják 
látni szakszerűen, azokra a szakemberekre szükség van, (pld. Suba Bence – felsőfokú 
pénzügyi végzettséggel rendelkezik, és szakmai gyakorlata is van már -, s vannak 
olyan szakemberek is, akik hosszú ideje itt vannak. Az én javaslatom az, hogy bátran 
merjünk a helyi szakemberekre hagyatkozni. Ha takarékossági intézkedésekre 
gondolunk, akkor gondolkodjunk okosan, hogy ha onnan választunk intézményvezetőt 
- , pld. aki jelenleg GYES-en van, s visszajön, Őt is meghatalmazhatjuk, van pénzügyi 
főiskolai végzettsége, mérlegképes könyvelői végzettsége. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ameddig ez az egész dolog nem tisztul le, addig Tengölics Juditot meg kell bízni. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Az SzMSz szerint a jelenlegi intézményvezető látja el a feladatokat. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Január 31-vel lejár a vezetői megbízatásom. Május 26-val vagyok jogosult elmenni. 
2019. január 31-ig dolgoznék, 2,5 hónap munkaadó felmentési időre vagyok jogosult. 
Ha én tovább ellátom főmunkaidőben az intézményvezetői feladatokat, abban az 
esetben én rosszabbul járok. Én nem tehetem meg azt, hogy kevesebbet keressek, mint 
eddig. Megbízási szerződéssel a kereseti korlátokon belül dolgozhatok, ha erre 
lehetőség van, akkor valamennyit tudok dolgozni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs. Az előterjesztést elfogadásra javaslom. 
Három határozat-tervezet van. Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét,  
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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127/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt pályázat eredménye 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
                                                                        
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
128/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési  
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására  
pályázati felhívás   

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
129/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
A 137/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat 
módosítása  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
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5./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről. 
2018. augusztus 15. napján felvételre kerültek az Értéktárba a Melis testvérek 
tejtermékei, Kisjuhász Lászlóné lajosmizsei családok történetét és családfákat feltáró 
könyvei, Gárdonyi Teaház termékei, Bakacsi Ernő írói munkássága. 
Az Értéktár működésével kapcsolatos Bizottsági feladatokat Basky András - mint az 
értéktár bizottság elnöke; Guti Istvánné, Rimóczi László, Sólyom János és dr. Csire 
Gézáné, mint az értéktár bizottság tagjai látják el.  
Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 
Lajosmizsei Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
130/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár  
Bizottság tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékeny- 
   ségéről szóló beszámolót. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Polgármester 2018. évi jutalma 
Belusz László ÖB elnök 
A korábbi években volt, amikor a polgármester úrnak nem tudtunk jutalmat adni. Az 
elvégzett munkája elismeréseként tavaly kéthavi jutalmat kapott. Október 19-én az év 
polgármestere Bács-Kiskun megyében díjat kapta Rideg Lászlótól, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnökétől. A tankerületnél is ott van, a TÖOSZ-nál is. Az előző 
pontoknál is megszavaztuk, hogy az intézményeknél is várható év végén jutalom, így a 
polgármester úrnak is javaslom, hogy a korábbi évhez hasonlóan kéthavi jutalmat 
szavazzunk meg. Van-e valakinek javaslata, észrevétele, hogy mi legyen, többet 
adjunk-e? Úgy kellene meghozni a döntési javaslatot, hogy az a testületi ülésen is 
elfogadható legyen. 
Varga Mária ÖB tag 
Ha a város költségvetése megengedi, akkor legyen a kéthavi jutalom. 
Borbély Ella ÖB tag 
Én is kéthavi jutalmat javasolnék. 
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Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Rendelkezésre áll a kéthavi jutalom összege a költségvetésben, egy havi jutalom 
összege 698.000.- Ft 
Sápi Zsomborné ÖB tag 
A számok alakulása miatt az egy havi jutalomban gondolkodtam a pénzügyi helyzet 
alakulása és a jövő évek alakulása miatt. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés, hozzászólása van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki a polgármester jutalmazását illetően az egy havi fizetésének megfelelő 
jutalmat tudja támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
131/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Polgármester 2018. évi jutalma 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-
kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Basky András polgármester jutalmát a város fejlődése, fejlesztése 
érdekében végzett munkája elismeréseként 2018. évre bruttó 
698.000- Ft-ban állapítsa meg.  

 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
17.30 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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