
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati  
Bizottsága 
Ikt. sz:LMKOH/350-5/2019. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2019. február 12-én  
megtartott bizottsági üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
7/2019. (II. 12.) ÖB hat. Az 5-ös számú főúthoz csatlakozó utcák beláthatósága 

érdekében megállni tilos táblák kihelyezése 
8/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő k 

10/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 
2019. évi  költségvetésről 

11/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási  
Tanácsába tag delegálása 

12/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

13/2019. (II. 12.) ÖB hat. LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 
módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus 
Főplébániával  

14/2019. (II. 12.) ÖB hat. Cafetéria szabályzat elfogadása és a 2019. évi cafetéria 
keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város 
Polgármestere részére 

15/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizse Város Polgármestere szabadság 
ütemezésének jóváhagyása 

16/2019. (II. 12.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2019. február 12-én (kedden) délelőtt 11.20 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Borbély Ella és Dóka-Mezei Anett bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Suba Benedek IGSZ vezető 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
 
       
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 5 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:       Előterjesztő 
 
1./ Az 5-ös számú főúthoz csatlakozó utcák beláthatósága ér- Basky András 
     dekében megállni tilos táblák kihelyezése   polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2019. (…) önkormányzati rendelete a Szerveze- polgármester 
     te a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
     (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi  polgármester 
     költségvetésről 
4./ Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megálla- Basky András 
     podásának módosítása      polgármester 
5./ A Római Katolikus Főplébániával kötött    Basky András 
      LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés   mó-   polgármester 
      dosítása 
6./ Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata,    Basky András 
     szabadság ütemezése                                                            polgármester 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- Basky András 
     dasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatá-    polgármester 
     nak módosítása 
8./ Az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos     Basky András 
     döntések                                                                               polgármester 
9./ Egyebek           
 
 
1./ Napirendi pont 
Az 5-ös számú főúthoz csatlakozó utcák beláthatósága érdekében megállni tilos 
táblák kihelyezése 
Belusz László ÖB elnök 
Sápi Zsomborné képviselő asszony jelentette, hogy a mellékutcákból nagyon nehéz 
kikanyarodni. Vizsgálni kell, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni. A KHT volt 
kinn, s megállapította, hogy a megállni tilos tábla kihelyezése szükséges. Ezzel több 
mint 20 parkoló szűnne meg. Ez is a közlekedési koncepció része lehetne, aminek az 
eredményétől kellene függővé tenni, hogy hogyan kellene ezt érvényesíteni. A 
megállni tilos tábla kihelyezése miatt figyelembe kell venni a koncepcióban lévő 
dolgokat. 
Sápi Zsomborné települési képviselő 
A megállni tilos tábla kihelyezését én is soknak tartom. A CBA-nál is úgy állnak meg 
az autók az út szélén, hogy nem lehet látni a jövő-menő forgalmat. Egy ferde 
lefestéssel is megoldható lenne, ez segítené a kimenő forgalmat. 
Belusz László ÖB elnök 
Azt mérlegelni kell, hogy ha elveszítünk több mint 20 parkoló helyet, vagy megvárjuk 
azt a koncepciót, ami kidolgozás alatt áll. 



 4

 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Bozóki úr támogatja a megállni tilos tábla kihelyezését. A festés nem oldja meg a 
problémát. 
Sápi Zsomborné települési képviselő 
Nem az a cél, hogy saroktól sarokig le legyen zárva a terület. A 25 m nagyon sok, 
hogy nem lehet megállni. 
Basky András polgármester 
Forgalmi helyzetben mindig van akadály. Ha 25 m-re lezárjuk az útszakaszokat, akkor 
nagyon nehéz helyzetbe hozzuk magunkat. Ezeket a helyzeteket magunknak is kezelni 
kell. A Mizsei utcánál kikanyarodni Kecskemét felé nagyon nehéz. A Jókai utcánál a 
jelzőlámpák segítenek. A 25 m-es szakasz hosszú lezárás tekintetében. Amikor Bozóki 
úr hozza az anyagot, át kell beszélni, hogy mit tudunk felajánlani. 
Belusz László ÖB elnök 
Elindult a közlekedési koncepció készítése, várjuk meg annak a koncepciónak az 
eredményét és akkor térjünk erre vissza, hogy hogyan korlátozzuk a gépjárművek 
forgalmát. Van-e még egyéb észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Az 5-ös számú főúthoz csatlakozó utcák beláthatósága 
érdekében megállni tilos táblák kihelyezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az SzMSz 4. mellékletét képezi a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás, melyet Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 23. napján 
tartott ülésén, míg a Tisztelt Képviselő-testület a 2019. január 17. napján tartott 
rendkívüli ülésén módosított és egységes szerkezetben elfogadott.  
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A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 
megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha 
nincs, elfogadásra javasoljuk. 
Aki a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
   (IV. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 
Belusz László ÖB elnök 
2,7 millió forint a kiadási oldal és 1,5 milliárdos bevétellel sikerül a működési bevételt 
megteremteni. 8,4 %-os növekedést láthatunk benne. A működési bevételek 6,8 %-os 
növekedést mutatnak. Működési támogatások során 35.000.- Ft-ra emelkedett az 
adóerő képességünk. A vártnál jobban alakult a helyzet. 
Egyéb működési bevételek, felhalmozási bevételek összegének 9,5 %-os 
növekedésével számoltunk. A működési kiadásoknál az intézmények bele lettek 
kényszerítve egy 4 %-os csökkentésre, ezzel az egyensúlyt sikerült megteremteni. 
A személyi juttatásoknál betervezésre kerültek a garantált bérminimum és a 
pályázathoz betervezett megbízási díjak. 
A dologi kiadásoknál 8,2 %-os növekedéssel kalkulált a költségvetés. 
8.700.000.- Ft az ellátottak pénzbeli juttatás. 
Hitelfelvétellel nem számolt a költségvetés. 
Nem számolt a 100.000.- Ft-os dolgozói cafetéria juttatással. Az előterjesztésben 
szerepel az, hogy a későbbiekben – amennyiben lehetőség nyílik rá, szem előtt tartva 
ezt biztosítani kívánja az önkormányzat természetesen. 
2,7 milliárdos költségvetést látunk magunk előtt, amely a 2019. évi kiadásokat 
tartalmazza, amelyet biztonsággal stabilan biztosított az intézmények működése. 
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Az előző bizottsági ülésen elhangzott, hogy az IGSZ-nél 1 fő többlet igény merült fel, 
a Hivatalnál 1 fő mínusszal lehet számolni. 
Az egyeztetések megtörténtek. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén felmerült, hogy támogatásokkal kalkulálni kell. 
(Tóth Dominikának, a Rákóczi Szövetségnek, a Polgárőrségnek, (aki felajánlotta, hogy 
gépjárművet a tanyagondnoki szolgálatra tudna adni), RNÖ részére 300.000.- Ft, 
Református Egyházközösségnek, Rendőrségnek, Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Klubnak 7.800.000.- Ft-os igénye van a műfüves pálya kialakításra. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata, hogy Tóth Dominika kivételével az összes 
kérelmet áttettük áprilisra, a zárszámadás időszakára egy újra gondolásra. Tóth 
Dominikának 100.000.- Ft támogatás került meghatározásra a Kulturális Alap terhére 
és maradt 400.000.- Ft a Kulturális Alap soron az 500.000.- Ft helyett. 
Kérdezem a polgármester urat, hogy szeretne-e kiegészítést tenni, vagy van-e még 
valakinek kérdése, hozzászólása? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Egészségház önrész lesz, ha kiírják a pályázatot. Figyeljük azokat a pályázatokat is, 
amik önrészt nem igényelnek. 
Sápi Zsomborné települési képviselő 
Az idén nem lesz elkezdve a Művelődési Háznak a felújítása, a székek katasztrofális 
állapotban vannak. Már az idén is el kellene kezdeni a felújítást. 
Belusz László ÖB elnök 
A civil szervezetek támogatását is a CLLD-s pályázatból tudjuk megoldani. Meg 
szeretném köszönni a költségvetés készítőjének ezt a munkát, ami nem kis feladat. Egy 
szilárd és stabil költségvetéssel tudjuk kezdeni a 2019. évet. 
Varga Mária bizottsági tag 
A mozi felújításra akkor az idén nem számíthatunk? 
Basky András polgármester 
80 millió és 20 millió forintot tudunk jelenleg felhasználni, dolgozunk rajta, hogy a 
székek cseréjét hogyan tudjuk megoldani. Ha a Zöld városnál többletforrásunk lesz, 
vagy a CLLD-nél, akkor hozzá tudunk fogni. 
Látjuk a konyha közbeszerzését és a Suri iskolás fejlesztésnek az alakulását. A Zöld 
város fejlesztéshez hozzá tudunk kezdeni, van forráslehetőség. Kérdés, hogy lesz-e 
szabad forrás, akkor ennek függvényében tudunk a későbbiek során döntést hozni. 
2020-ban biztos, hogy meg tudjuk valósítani, de ha a dolgok jól alakulnak, akkor a 
2019. év sem kizárt. 
Sápi Zsomborné települési képviselő 
Katasztrofális a temetkezési vállalatnál lévő kiszolgáló épületnek az állapota, nagyon 
hideg van benne és átfújja a szél. 
Basky András polgármester 
A temetőnél az utakban kell gondolkodni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Megértjük, hogy szoros a pénzügyi háttér, de a Szent Lajos úti óvodánál 6 
óvodapedagógus helyett 5 óvodapedagógus van. Mindenképpen kérjük a lehetőséget, 
hogy a kisgyermekek ott tudjanak aludni az óvodában, a saját csoportjukban, mint az 
volt korábban is. Ha a szülő otthon van, akkor is joga van a gyermekét az óvodában 
elhelyezni. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van, aki az óvodában kap ételt, 
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meleget. Értjük a problémát, de a gyermekek ellátása, és a gyermekek egész napos 
óvodába léte szükségessé tenné, hogy ha a saját csoportjában, a saját óvó nénijével 
aludhatna. Nagyon sok a magatartászavaros, SNI-s gyermek. A szülők nagy része örül 
annak a lehetőségnek, hogy ha ott altatja a gyermekét egésznap. A szülőnek meg erre 
joga van, nem kérhetek munkahelyi igazolást sem. Ha a gyermeklétszám ilyen sok, 
akkor feladatfinanszírozással lehozza a normatívát. 
Basky András polgármester 
Nézzük meg, hogy ha 1 fővel nő az óvónők létszáma, akkor lehívható-e erre a 
normatíva. Ha ez többletfinanszírozást jelent az intézménynél, s többletnormatívát 
kaphat erre, akkor áprilisban visszatérünk rá. 
Belusz László ÖB elnök 
Meg kellene vizsgálni, hogy az 1-2 évesek létszáma mennyi, hogy bölcsődét kellene 
létesíteni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Felsőlajoson az óvoda mellé mindenképpen szeretnének bölcsődét létesíteni, ez már 
gondolkodás szintjén felszínen van. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. 
A Költségvetéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nincs. 
Megköszönöm a pénzügyi dolgozóknak és akik részt vettek a költségvetés 
összeállításában.  
Van egy határozat-tervezet, Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő 
három évben, ezt elfogadásra javaslom.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei 
a költségvetési évet követő három évben 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvsielő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, hogy Tóth Dominika 
Dalma részére 100.000.- Ft –ot nyújt a Képviselő-testület és a hivatal létszáma 1 fővel 
csökken, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi  
költségvetésről 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Önkormányzati 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozat-tervezetét, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét 
azzal, hogy Tóth Dominika Dalma részére az ösztöndíj támogatásához 
100.000.- Ft támogatást nyújtson az Önkormányzat a rendelet-tervezet 8. 
melléklet 13.4. sora terhére, valamint a rendelet-tervezet 12. mellékletében a 
Hivatal létszáma 41,5 főre változik. 
 

 Határidő: 2019. február 14. 
 Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Keresztes Ferenc a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulási Tanácsnak tagja volt. 
Halálával megszűnt tagsági viszonya, helyette Fekete Zsolt látja el a Mezőgazdasági 
Bizottság elnöki feladatokat, így Fekete Zsolt látná el a Társulási Tanácsban a 
feladatot. Lajosmizséről és Felsőlajosról is 5 fő van delegálva. Ez egy technikai jellegű 
módosítás. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási  
Tanácsába tag delegálása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-tes- 

tületnek, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási 
Tanácsába Fekete Zsolt József képviselőt delegálja. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős:     ÖB 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának  módosítását 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
   lő-testületnek a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó társulás tár- 
   sulási megállapodásának módosítását az  előterjesztés  

1. melléklete szerint. 
 

    Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
5./ Napirendi pont 
A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási 
szerződés módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Nagyon fontos feladatot látnak el. A feladat ellátási szerződés megkötésre került 
velük. Eddig 500.000.- Ft támogatással került támogatásra a Szervezet, most 750.000.- 
Ft-ra szeretnék felemelni a feladat megnövekedés érdekében. A szerződés módosítása 
is elkészült. Ezzel kapcsolatban kérdés van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki a Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási 
szerződés módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának 
 elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, 
a Római Katolikus Főplébániával  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése 
Belusz László ÖB elnök 
A polgármester úr Cafetéria Szabályzata minden évben elkészül, s támogatásra került. 
2019. évben bruttó 200.000.- Ft-ot állapítottunk meg. Ezt javaslom elfogadni azzal a 



 10

feltétellel, hogy most idén a választási évet éljük, így az időarányos rész illeti meg a 
polgármester urat. 
Szabadság 25 nap alapszabadság és 14 nap vezetői pótszabadság és áthozat 2017. 
évről 17 nap, összesen 56 nap szabadság illeti meg a polgármester urat 2019. évre, s 47 
nap szabadságot kíván időarányosan kivenni október 6-ig. 
Két határozat-tervezet van. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét (Cafetéria-szabályzat, 2019. évi cafetéria 
keretösszeg meghatározása) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Cafetéria szabályzat elfogadása 
és a 2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati  Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse város polgármesterének szabadság ütemezését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
    Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
    viselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
 
    Határidő: 2019. február 14. 
    Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
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Belusz László ÖB elnök 
IGSZ vezetői pályázatot írtunk ki. Nem sikerült két fordulóban vezetőt találni, így 
megbízott vezető Suba Benedek látja el 1,5 évre a feladatot. Utalványozás 
szempontjából meg kell határozni, hogy kik azok, akik az utalványozásban részt 
vesznek. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel a technikai jellegű módosítással van-e 
valakinek észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2019. (II. 12.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- 
   dasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának előter- 

jesztés melléklete szerinti módosítását.  
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős:     ÖB 

 
 
 
8./ Napirendi pont 
Az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos döntések 
Belusz László ÖB elnök 
A tájékoztatásra polgármester urat kérjük meg. 
Basky András polgármester 
Az anyaggal elkészültünk volna a közbeszerzés eredményeképpen a sportcsarnokhoz 
kapcsolódóan. Az 51.890.000.- Ft-ot biztosítjuk a sportcsarnokhoz korábbi 
döntésünknek megfelelően. Költségvetésünkben ezt tartjuk, többletforrást nem tudunk 
hozzátenni. A kormánybiztostól kértünk támogatást, érvényes közbeszerzés 
tekintetében tudnak csak támogatást adni. Egy közbeszerzési ajánlat érkezett be, 
kérdés az, hogy egy ajánlat van, vagy sem. Amíg nem látunk tisztán, addig nem 
hozzuk be az írásos anyagot. 
A közbeszerzésnek a végeredményét tudomásul kellene venni, az 51 millió forintot 
továbbra is rendelkezésre akarjuk tartani és kormányzati segítséget kérünk. Csarnokot 
akkor tudunk építeni, ha kapunk többletforrást. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. 
Határozatot nem hozunk ennél a napirendi pontnál, mivel nincs írásos anyag. 
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9./ Egyebek 
Belusz László 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
12.10 órakor. 
 
 
 

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