
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/215-24/2018. 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. szeptember 25-én (kedden) 13.00 órakor 
megtartott  bizottsági üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:  
67/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 
szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
68/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által 

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

 
69/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, 
és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
beosztására pályázati felhívás  

 
70/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 
 
71/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 
 
72/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon 
 
73/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
74/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági 

és  üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása 
 
75/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Az építendő új sportcsarnok finanszírozása 
 
76/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Kapcsolattartó kijelölése az építendő új 

sportcsarnok építési projekt vonatkozásában 
 
77/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Művelődési ház színházterme felújításának  

előkészítése 
78/2018. (IX. 25.) ÖB hat. Művelődési Ház vagyonkezelésből való 

visszavétele 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. szeptember 25-én (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  bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Tengölics Judit 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./ Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     …./2018. (….) önkormányzati rendelete az első lakáshoz  polgármester 
    jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati ren- 
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    delet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Basky András 
     Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasá- polgármester 
     gi vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás ki- 
     írása 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 
4./ Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon    Basky András 
5./ I. Ellenőrzési jelentés „a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pá- Basky András 
     lyázat keretében történő – megvalósítása” című vizsgálatról polgármester 
     II. Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemel- 
     tethetőségi tanulmányának elfogadása 
6./ Művelődési ház színházterme felújításának előkészítése  Basky András 
            polgármester 
7./ Egyebek 
 - Tájékoztatás vízbekötés létesítéséről    Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) 
önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Korábban volt olyan eset, hogy azért nem tudtunk támogatást nyújtani, mert 
haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan volt a kérelmező nevén.valaki abban lakott, így a 
kérelmező használni nem tudta ezért felmerült annak az igénye, hogy ezen 
rendeletünkkel kezeljük ezt a problémát és így a rendelet módosítása értelmében 
belekerült, hogy az is kaphat első lakáshoz jutó támogatást, akinek van a nevén 
özvegyi joggal, vagy öröklés miatt haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2018. (….) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók  
támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
   29.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
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   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
beosztására pályázati felhívás kiírása 
Belusz László ÖB elnök 
Az IGSZ élén Tengölics Judit áll 2019. január 31-ig. 5 évenként választani kell 
intézményvezetőt. Emiatt újból pályázatkiírást kell tartanunk, amellyel 2019. február 
1-től új vezető kezdené meg a munkát. 
 
Három határozat-tervezet van: 
 

I. határozat-tervezet. pályázati felhívás kiírása 
II. határozat-tervezet. pályázati felhívás 
III. határozat-tervezet. bizottságot kell meghatározni, hogy a pályázatot kik 

bírálják el. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy erre van-e javaslat? 
 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
10. oldal. pályázat benyújtásának módja, a kiosztott anyag szerint kerülne elfogadásra, 
hogy a „pályázat benyújtásának formája”. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e javaslat a szakértői bizottságra? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Az Önkormányzati Bizottság lehet? 
Basky András polgármester 
Lehet, de ő is tárgyalja. Inkább 3 fős bizottság tárgyalja, szakértelemmel 
rendelkezőnek kell lenni.  
Belusz László ÖB elnök 
Javaslat: dr. Török Tamás, Sebők Márta, Kocsis Györgyné. A bizottság elnöke legyen 
Sebők Márta. 
Az érdekeltek vállalják a tisztséget. 
Van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
határozat-tervezeteket. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető,  
magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás kiírásáról 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2018. szeptember 27. 
  Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét a kiosztott módosító anyaggal 
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
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 a kiosztott módosító anyaggal 
  együtt. 
 
  Határidő: 2018. szeptember 27.   
  Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét azzal, hogy a Szakértői 
Bizottság tagjai dr. Török Tamás, Sebők Márta, Kocsis Györgyné legyenek, a 
bizottság elnöke Sebők Márta, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Sebők Márta és Kocsis Györgyné személyes érintettség okán nem szavazott -  az 
alábbi határozatot hozta: 
70/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Pályázatok véleményezésére bizottság 
összehívása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés III. határozat-tervezetét azzal, hogy:  
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  A Bizottság elnöke:  Sebők Márta 
  A Bizottság tagjai:  dr. Török Tamás 
      Kocsis Györgyné 
 
  legyenek. 
  Határidő: 2018. szeptember 27. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszerhez 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben támogatást kapnak az arra rászoruló, a feltételeknek megfelelő 
pályázatot benyújtott felsőoktatási hallgatók, 10.000.- Ft-ot, s az intézmény ad 5.000.- 
Ft-ot. „A” és „B” típusú pályázat van, 10 hónapon keresztül kapja a támogatást az 
igénylő. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságon elfogadásra került, hogy ez idáig 60.000.- 
Ft volt az egy főre jutó összeghatár, s ezt 65.000.- Ft-ra felemelnénk, hogy tudnánk 
ezzel is emelni a benyújtók számát. Most a csatlakozásról szavazunk és  az ülésre 
előkészítésre kerül a rendelet. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás? Nincs. 
Aki elfogadja a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
71/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon 
Belusz László ÖB elnök 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alapított egy nonprofit Kft-t. 2018-ban nagy 
sikerrel szerepelt ez az Utazás Kiállítás, de 2019-ben a kiállítás belföldi helyszíne 
Bács-Kiskun Megye és Kecskemét lesz. A szervezést a nonprofit Kft kapta meg azzal, 
hogy a turisztika fejlesztés terén lehetőségeket kapjon. Lajosmizse város is lehetőséget 
kapott erre a bemutatkozásra. A gasztronómia szempontjából is szeretnénk 
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bemutatkozni. Ez 508.000.- Ft költséggel jár, de népszerűség szempontjából be kell 
vállalni. Van-e észrevétel, kiegészítés? 
Horváth Sándor pályázati referens 
32 település mutatkozik be plusz a megyei önkormányzat. Az egységes arculat 
kidolgozása megkezdődött. Jellegzetes képeket, fotókat kérnek majd be, és ezeket 
fogják hasznosítani. Amikor elkészülnek a standok, a látványterveit behozzuk a 
Képviselő-testület elé. Kiadványokkal, szórólapokkal lehet majd megjelenni az egyes 
településeknek. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
hozzászólás? Gasztro turizmusban benne vagyunk. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Olyan programcsomagokat szeretne a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
összeállítani, hogy az ideérkező ember egy egész napot el tudjon tölteni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Ha nincs más vélemény, javaslat, elfogadásra javasoljuk. Aki azzal 
egyetért, hogy Lajosmizse bemutatkozzon a 2019-es Utazási Kiállításon, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
72/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Ellenőrzési Jelentés „a Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében 
történő – megvalósítása” című vizsgálatról 
II. Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi 
tanulmányának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
2018. május 30-án döntött a testület úgy, hogy a 700/2. hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanon a sportcsarnok építésével kapcsolatban vizsgálatot rendelt el a 38.300.000.- 
Ft-os támogatással kapcsolatban, illetve az új sportcsarnok közbeszerzési eljárásának 
szabályosságára vonatkozóan. A belső ellenőr ezeket a vizsgálatokat elvégezte. A 
vizsgálatok során az észrevételek megküldésre kerültek a Mizse Sport Kft részére. Erre 
ők nem reagáltak. Volt egy személyes egyeztetés. Határidőre ismét nem válaszoltak.  
2018. szeptember 20-án a belső ellenőr részére küldtek vizsgálati anyagot, mellyel a 
belső ellenőr már az ülésig nem tudott foglalkozni. Megállapítható, hogy voltak 
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hiányosságok, illetve olyan számlák, amelyek nem voltak megfelelő dokumentummal 
alátámasztva. A belső ellenőri jelentés teljesen korrekten leírja a jogszabályi 
háttereket, amik ezzel kapcsolatban szükségeltetnek. 
Ezzel átadom a szót a belső ellenőrnek. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. „A” táblázat. 
A jelentést az önkormányzati határozat alapján elkészítettem és 2018. június 26-án 
került megküldésre kísérő levéllel az érintettek részére. A kísérő levélben rögzítettük 
azt, amit a vonatkozó Korm. rendelet előírt, hogy 8 napon belül szíveskedjenek 
észrevételt tenni. Felhívtuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben nem tesznek 
észrevételt határidőn belül, a megküldött jelentést érdemben elfogadottnak kell 
tekinteni. Augusztus 30-án postai úton, és email-en megküldött észrevételezés 
határideje szeptember 13-án lejárt. A Mizse Sport Kft szeptember 20-án, elektronikus 
úton tett észrevételt, annak érdemi felülvizsgálata nem történt meg, mert a Korm. 
rendelet azt írja elő, hogy a későn érkezett észrevételt érdemben elfogadhatatlannak 
kell tekinteni. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy határozott, hogy az észrevételek 
felülvizsgálata történjen meg és az októberi soros testületi ülésre az észrevételek 
felülvizsgálatának az eredménye kerüljön beterjesztésre. 
I. táblázat számai. A Mizse Sport Kft 104 db tételt sorolt fel, amit én tételesen 
felülvizsgáltam. 
A végeredményt az I. mellékletben foglaltak szerint észrevételeztem. A 23.696.489.- 
Ft-ból az 5.601.851.- Ft elismerését nem javaslom. A megbízás úgy szólt, hogy a saját 
erőként átutalt 38.300.000.- Ft terhére a kifizetések felülvizsgálata történjen meg. 
Ezeknek nagy része nem képezheti ennek a saját erőnek a részét, amik a beruházással 
kapcsolatos 30 %-os önerő és egyéb támogatásra vonatkozik, mert ebben az önerő 
terhére nem minden tétel számolható el. Ez majd növeli az önkormányzat önerő 
kiadásait.  
Ha kérdés merül fel, válaszolok. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. 38.300.000.- Ft-al kellett elszámolni, ebből 5.600.000.- Ft nem volt 
elszámolható. Nem volt banki bizonylat mellette. Pótlólag beküldött hiánypótlásokat 
felül kell vizsgálni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján. 
Az előterjesztés I. része a jelentésről szólt. 
Az előterjesztés II. része. Megrendeltünk egy megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi 
tanulmányt a későbbi döntések megkönnyítése érdekében.  
A tanulmány elkészült, mely bemutatja a beruházás célját és kifejti annak 
indokoltságát. 
 -  Részletesen ismerteti a beruházás műszaki tartalmát és az előkészítettségét.  
 - Ismerteti a TAO támogatás felhasználásának szabályait és az azzal kapcsolatos 
feladatokat, kötelezettségeket.     
 -  A tanulmány javaslatokat tesz az új létesítmény jövőbeni üzemeltetésére. 
 -  Felveti az új létesítmény esetleges hasznosításának módjait. 
 - Ismerteti és elemzi a beruházás költségeit és forrásigényét. (javaslat vissza nem 
térítendő állami támogatás igénylésére) 
 -  Elvégzi a tervezett beruházás közgazdasági költség-haszon elemzését. 
 -  Bemutatja a beruházás cselekvési ütemtervét. 
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 - Részletezi a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő 
beruházások és eszközbeszerzések költségét. 
 -  Tartalmazza a beruházás kockázatelemzését.    
Bebizonyították azt, hogy erre nekünk nagyon nagy szükségünk van, a délutáni 
sportéletnek a kiszolgálására, mindenki részére nagyon szükséges lenne. 
Ez a tanulmány alátámasztotta azt, amit mi már korábban tudtunk, viszont rávilágított 
olyan pontra, amihez kormányzati támogatást is igénybe lehet venni, mert a Kormány 
is látja, hogy az építőipari árak elszaladtak és most 915 millió forintnál járunk. A 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén itt volt Füzy András is, s a felmerülő kérdésekre a 
választ megadta. Ők szeretnék, hogy ez a sportcsarnok megvalósuljon, mi is ezt 
szeretnénk. Ezen beruházás Lajosmizse életében olyan nagyszabású, mint a 
csatornázás. Bízunk benne, hogy a kormányzati támogatás célba talál, és ezzel 
csökkenteni tudjuk az önerőt. Ha nem, akkor is azt meg kell, hogy valósítsuk és meg 
kellene lépnünk.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, 
hozzászólása, javaslata? 
Basky András polgármester 
Ami javaslatot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hozott, ezt érdemes figyelembe venni. 
Belusz László ÖB elnök 

I. határozat-tervezet. Csikai úr jelentését elfogadjuk azzal, hogy megvizsgálja, 
amit a Mizse Sport Kft tett kiegészítéseket. 

II. határozat-tervezet. A tanulmányt – melyet a KÖKI  Innováció Kft készített - 
továbbra is elfogadjuk. 

III. Az 51.890.000.- Ft-ot továbbra is saját erőként fenntartjuk a „Fekete István 
Általános Iskolai Sportegyesület” soron a „Felhalmozási kiadások 
részletezése” táblázat 3.9.2. sor terhére 

IV. határozati javaslat. Egy felelős kijelölése, aki a projekt menedzser, aki 
mindennel képben lenne, lehetne hozzáfordulni, ha valakinek kérdése van, 
hogy hol áll az ügy, a közbeszerzés, tehát ügyes-bajos kérdéssel meg lehetne 
keresni, s tud tájékoztatást adni. 

Borbély Ella bizottsági tag 
Részletes információ áradat hangzott el. Miután megtudtuk sok pénzért, hogy erre a 
sportcsarnokra szükségünk van, kérdezem, hogy mikor kezdjük el építeni? 
Basky András polgármester 
Ha megvan a közbeszerzés és kormányzati támogatás, akkor azonnal is elindulhat. Az 
lenne jó, hogy ha idén a pénz összeállna, a kormányzati döntés pozitívan megszületik, 
indulhat a beruházás. A tervek elkészültek, kérdés a határidő, hogy mikor kezdi el a 
vállalkozó. Mindenkinek hozzá kell tenni azt, hogy a cégeket keressék meg, hogy a 
TAO-s pénzek rendelkezésre álljanak. Két céggel tárgyaltam, egy cég nagy 
valószínűséggel tud adni támogatást. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Van bankszámlaszám, ahová lehet utalni? 
Basky András polgármester 
TAO-s támogatást csak sportszervezeteken keresztül tudják. Ha az Önkormányzatnak 
lenne ilyen lehetősége, akkor nem kellene bevonni sportszervezetet. A Kosárlabdázók 
Országos Szövetségéhez fognak befutni pénzek, és ha elkészült az alapozás, akkor már 
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arra lehet lehívni. Nálunk a pénzek nem állnak rendelkezésre. Az önerőt mindig mellé 
kell tenni. 70 % lehívásra kerül, a 30 %-ot hozzá kell tenni. Amikor a projekt 
befejeződik, az utolsó számlát is le lehet hívni.  Ehhez egy külső sportszervezetnek 
benne kell lenni. Nem a mi számlánkra fog érkezni a pénz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A közbeszerzést akkor lehet folytatni, hogy ha megvan rá az összes pénz. Hogy van 
ez? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A Közbeszerzési Törvény szerint van olyan lehetőség, hogy feltételes közbeszerzési 
eljárást lehet lefolytatni, lehet eredményt hirdetni a végén, de nincs teljesítési feltétel 
addig, amíg a forrás meg nem lesz. A forráshiány kiküszöbölést úgy lehet megoldani, 
hogy a pályázat kihirdetésekor feltételhez kell kötni. Szerződést nem lehet kötni 
forráshiányosan. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Év végén lehet TAO-t gyűjteni. Ha májusban leadta a TAO kérdést Füzy úr, akkor 
június elején kellett volna dönteni. Ha ennek az évnek a végén nem lesz összegyűjtve a 
TAO, akkor nem lehet jövőre megkötni a szerződést. Nagyon kevés idő van a TAO 
összegyűjtésre. Ehhez kellene egy ember, aki nagyon ért ehhez. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
TAO-s támogatásokat az országos sportszövetségek kezelik. A Magyar Kosárlabda 
Szövetségnek az országos TAO keretből van pénze. Ő a benyújtott pályázatokat 
elbírálja. A fele megítélésre került, hiányzik még 500 millió forint. Ez nem biztos, 
hogy TAO keretből lesz. Arról volt szó, hogy felhatalmazzák a polgármester, hogy 
kezdeményezze a Kormánynál, hogy a kormányzati céltartalék keretből egészítsék ki a 
másik 50 %-ot. Azzal a kéréssel fordul a polgármester és az önkormányzat a 
Kormányhoz, hogy mivel nagy szükség van a sportcsarnokra, adják hozzá a másik 500 
millió forintot. Ha a Kosárlabda Szövetség azt mondja, hogy ő is ad még hozzá 200 
millió forintot, akkor ő gondoskodik arról, hogy nekünk 300 millió forintot adjon a 
Kormány. 
Basky András polgármester 
A 350 millió forint arról szól, hogy ennyi TAO-t gyűjthetünk össze. Nincs meg ez a 
pénz. Van egy lehetőség. A TAO keretet össze kell gyűjteni. Kell egy megállapodás, a 
cég, akinek van TAO kerete és a Kosárlabda Szövetség megállapodik és erre a 
számlaszámra fizetik be a pénzt. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én itt látom a problémát, hogy nincs meg a 350 millió forint. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Osszuk szét, hogy ki kit ismer, és induljunk el TAO-t gyűjteni. Üljünk össze ez 
ügyben, és hozzunk határozatot erről. 
Basky András polgármester 
Nagy forgalmú cégeket kell megkeresni TAO gyűjtés céljából. Ebben kell leülni és 
meg kell beszélni, hogy kinek milyen lehetősége van, aki tud segíteni ebben a 
dologban. 
Orbán Antal települési képviselő 
TAO gyűjtésben is lehetne segítséget kérni a Kormánytól.  
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Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A TAO segítség mindenképp állami segítségből kell, hogy megtörténjen. Ebben is 
felsőbb segítség kellene. 
Basky András polgármester 
Mindenkinek a TAO-s segítségét igénybe kell venni. Mindannyian álljunk oda és 
mindenki segítsen. Most kell elindulni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ha majd egyszer felépül és át lesz adva nekünk, akkor a Mizse Sport Kft akkor is 
szerepel? 
Basky András polgármester 
A KFT-t vesszük át, a kosárlabdát üzemeltetni kell. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. Van három határozat-tervezet, és lesz egy 
negyedik is. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy elfogadjuk az 
eddigi jelentést, amit a belső ellenőr úr készített és a megkapott kiegészítéseket az 
októberi ülésre ellenőrzi, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
73/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Belső ellenőri jelentés elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a meg- 
   kapott kiegészítéseket az októberi ülésre ellenőrizze. 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, a KÖKI Innovációs Kft által 
készített üzemeltethetőségi és megvalósíthatósági tanulmányt, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
74/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági és  
üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
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Blusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét az építendő új sportcsarnok 
finanszírozására vonatkozóan, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
75/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Az építendő új sportcsarnok  
finanszírozása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét, hogy az  
   51.890.000.- Ft-ot biztosítjuk a cél megvalósulása érdekében. 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy hatalmazzuk meg a polgármester urat, hogy legyen 
egy személy kijelölve, aki az új sportcsarnok építési projekttel foglalkozik és 
folyamatosan tájékoztatja a Kt-t, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
76/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Kapcsolattartó kijelölése az  
építendő új sportcsarnok épí- 
tési projekt vonatkozásában 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   hatalmazza fel a polgármester urat, hogy legyen egy személy ki- 
   jelölve, aki az új sportcsarnok építési projekttel foglalkozik és  
                                 folyamatosan tájékoztatja a Kt-t. 
   képben lesz minden mozzanatában. 
   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Művelődési ház színházterme felújításának előkészítése 
Belusz László ÖB elnök 
A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület helyi akciócsoport pályázati felhívást tett közzé 
TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számon, „Közösségi, kulturális terek felújítása, 
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kialakítása és eszközök beszerzése” címmel. Az idei évben a pályázat benyújtására 
2018. szeptember 30-ig és 2018. december 31-ig van lehetőség. A támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás, amelynek igényelhető összege minimum 5 millió 
forint, maximum 85 millió forint.  
A pályázatot a Művelődési ház színháztermének teljes felújítására kellene benyújtani, 
megcélozva a 2018. december 31-i benyújtási határidőt. 
Korábbi pályázatok miatt Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és 
Lajosmizse Város Önkormányzata között a 169/2017. (XI. 22.) önkormányzati 
határozat alapján vagyonkezelési szerződés lett kötve, amely alapján a 2249 helyrajzi 
számon található városi kulturális központ az intézmény vagyonkezelésébe került. 
Van-e kiegészítés, hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Célszerűbb lenne, hogy ha az Önkormányzat pályázna az építkezés tekintetében, a 
programokra pedig a Művelődési Ház.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e valakinek észrevétele? Nincs. Két határozat-tervezet van. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Művelődési Ház színházterme felújításának előkészítésére vonatkozó 
I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
77/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Művelődési ház színházterme felújításának  
előkészítése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. szeptember 27. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a Művelődési Ház vagyonkezelésből való visszavételét az előterjesztés 
II. határozat-tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
78/2018. (IX. 25.) ÖB hat. 
Művelődési Ház vagyonkezelésből való 
visszavétele 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2018. szeptember 27. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Basky András polgármester 
Annak idején úgy volt, hogy a Művelődési Ház fogja megcsinálni a beruházást. A 
tervek elkészítésére 4.400.000.- Ft-ot átadtunk előlegként a Művelődési Ház részére. 
Ezt nem előlegként kell átadni, hanem véglegesen. Ezt egy határozat-módosítással kell 
megtenni, majd a kb-i rendelet napirenden belül. A munkát meg is rendelte a 
Művelődési Ház, elkészült néhány látványterv, ezt meg is mutatnánk a bizottságnak. 
Vélemény-nyilvánítást szeretnénk. 
Király Zsuzsanna Művelődési Ház képviseletében 
Még egyfajta látványtervet várunk. Annyi javaslatot kaptunk, hogy a sötétebb padló 
burkolatot szorgalmazzuk. A székek sötét mályva. A színpad le lesz egyenesítve, 13 
sor szék lesz majd. 
Belusz László ÖB elnök 
Szerintem a bordós színösszeállítás is szép lenne. 
A másik téma a vízbekötés. Május 15-i ülésen elhangzott, hogy vizsgáljuk meg annak 
lehetőségét, hogy a csatorna bekötéssel biztosítunk kedvezményeket. Számos olyan 
terület van, ahol nincs ivóvíz, valamint csatornázás. Hogyan tudunk segítséget adni 
ehhez? A Bácsvíz Zrt –től megvannak a számok, hogy mennyi a vízbekötés. Kb. 
150.000.- Ft-ot jelent átlagban, ha valaki saját energiát is belefektet, mert 
kulcsrakészen ez 300.000.- Ft lenne. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén 50.000.- 
Ft-os támogatás lett meghatározva, hogy próbáljunk afelé haladni, hogy azokkal a 
feltételekkel, amik a csatornázással megvalósultak, rászorultsági alapon lehetne adni. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e ezzel, hogy több legyen a 
vízbekötés. 
dr. Balogh László jegyző 
Szociális ellátás legyen a forrás, vagy a környezetvédelmi alap. A csatornára is egyre 
többen rákötnek. Szociális rendeletbe kell ellátásként beletenni, vagy egy önálló 
rendeletbe? 
Basky András polgármester 
Vagy azt mondjuk, hogy egy keretösszeget meghatározunk. Dönthetünk úgy is, mint 
ahogy új szerződéskötések esetében szociális alapon kukát biztosítunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még felvetés? 
Borbély Ella bizottsági tag 
A Kossuth Lajos utca nagyon veszélyes útszakasz. Van, aki nem veszi figyelembe az 
elsőbbségadás kötelező táblát. Az útra is célszerű lenne felfesteni. Hátha akkor 
nyomatékosabb lenne, és jobban odafigyelnének rá. 
Nagyon sok benőtt fa van a sarkokon és nem lehet kilátni az útra. Ezzel is kellene 
valamit kezdeni, megnyesni, hogy a látásviszonyok megfelelőek legyenek.  
Basky András polgármester 
Itt vagy plusz forrást kell hozzátennünk, vagy meg kell várni a következő évet. 
A közterület felügyelőkkel beszéltünk arról, hogy az ilyen jellegű dolgokat feljegyzik, 
vagy felszólítják az illetékes lakosokat, hogy tessék megcsinálni. 
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Utcáról-utcára fel kell térképezni, hogy hol van kinn sóderrakás. Felszólítást kap a 
lakos, hogy a szabálytalanságot szüntesse meg, vagy rendezze. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Több helyen kitesznek termésköveket, amik a közlekedést is zavarják adott esetben. 
Nem lehetne felszólítani az illetékes lakosokat erre vonatkozóan? 
dr. Balogh László jegyző 
Elkészült egy felszólító lap, parlagfű, stb. Ez majd ki fog menni, bedobják a 
postaládába a felszólító lapokat. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Minden évben kiírjuk a környezetvédelmi pályázatot, ami nagyon jó dolog. Közvetlen 
tapasztalatszerzés kapcsán iszonyatos dolgokat tapasztaltam. A hulladékkezeléssel 
kapcsolatban az a tapasztalat, hogy halomszámra gyűlik a hulladék.  
Borbély Ella bizottsági tag 
A környezetvédelmi pályázatot kidolgoznánk, egy önértékelő lapot készítenénk, amit 
ki tudnánk adni a vendéglátó egységeknek, ipari területeknek, s át lehetne gondolni, 
hogy hogyan hasznosítsák a szemetet. Aki a legmagasabb pontszámot éri el ebben, egy 
emlék plakettet kapna, hogy a legjobb hulladékgyűjtő. A hulladéktermelés 
csökkentéséről, illetve kezeléséről kellene beszélni. Jó lenne egy kicsit ösztönözni a 
vállalkozókat, hogy komposztáljanak, az üveget vigyék a gyűjtőbe. 
Orbán Antal települési képviselő: 
Jó az ötlet, de ez nem vezet semmire. Eredményt elérni nehéz ez esetben.  
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha senki nem foglalkozik vele, akkor nem fog történni semmi. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A hulladékudvarról volt szó, hogy esetleg Lajosmizsén is legyen. A dűlőutak 
szemetesek. Kerekegyházi oldalon végig ki vannak rakva a zsákok. A tanyasi 
lakosoknak hova van lehetőségük leadni a szemetet? 
Basky András polgármester 
Be tudják hozni az Önkormányzathoz és innen kell sárga zsákot kérni. 
Van egy pályázatunk a klímastratégia elkészítésére, vannak környezetnevelő 
programok ezen belül. 
Sajnos az a tapasztalat, hogy a főúton lévő vendéglátó egységek nem fordítanak kellő 
figyelmet a környezetvédelemre, gondolván, hogy nem az ő feladatuk. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönöm mindenkinek a 
megjelenést a mai ülést ezennel bezárom 14.45 órakor. 
 
 

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