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Az Önkormányzati Bizottság 2019. november 19-én 
megtartott   n y í l t   üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2019. (XI. 19.) ÖB hat.  Szolgálati lakás iránti kérelem 
 
2/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Város- 

stratégiai Bizottság javasolt feladatai 
3/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadása 

4/ 2019. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság támogatási cél módosítása 

5/2019. (XI.19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6/2019. (XI. 19.) ÖB hat.  Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata –  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
további működtetése tárgyában hozott – 
döntéséről 

7/2019. (XI. 19.) ÖB hat.  A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal  
létrehozásáról” szóló megállapodás módosítása 

8/2019. (XI. 19.) ÖB hat.  XXVII. Lajosmizsei Napok program- és költség- 
vetési tervezetének jóváhagyása  

9/2019. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közöt- 
ti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

10/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által 
fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására 
kiírt – 2019. november 7. benyújtási határidejű – 
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 
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11/2019. (XI. 19.) 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 ismételt kiírásáról 

12/2019. (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 

13/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetői 
pályázat megismételt pályázati kiírása miatt 
véleményezési bizottság összehívása 

14/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás  

15/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
könyvtári leltározási ütemtervének jóváhagyása 

16/2019. (XI. 19.) ÖB hat. Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének  
fenntartói engedélyezése  

17/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 2019. I-III. negyedéves beszámoló 
18/2019. (XI. 19.) ÖB hat. A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az 

önkormányzat üzemeltetésében lévő térfigyelő 
kamerákra vonatkozó adatkezelési 
együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2019. november 19-én, délután 14.00 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta  bizottság tagja   
Bagó István  bizottság tagja  

 
Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Sápi Tibor 
bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem van javaslatom két napirendi pont felvételére; 1./ Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadása, 2./ A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő  
térfigyelő kamerákra vonatkozó adatkezelési együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatala. 
Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Szolgálati lakás iránti kérelem     Belusz László 

ÖB elnöke 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  Basky András 
     tületének Önkormányzati Bizottsága Ügyrendjének  polgármester 
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     elfogadása 
 
3./ Önkormányzati SzMSz módosítására javaslattétel   Belusz László 
             ÖB elnöke 
 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András  

letének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019.      polgármester 
     évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról  
 
5./A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és Basky András 
     költségvetési tervének véleményezése   polgármester 
 
6./Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  Basky András  
    Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti   polgármester 
    együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  Basky András 
     Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési polgármester 
     szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) beosztá- 
     sára ismételten pályázati felhívás kiírása 
 
8./ I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  Basky András 
     könyvtári leltározási ütemtervének jóváhagyása                 polgármester                                                                                    
     II. Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének fenntartói 
     engedélyezése  
 
9./ A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat  Basky András 
     üzemeltetésében lévő  térfigyelő kamerákra vonatkozó polgármester 
     adatkezelési együttműködési megállapodással kapcsola- 
     tos döntések meghozatala 
 
10./Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Szolgálati lakás iránti kérelem 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Dodonka Csaba. Rubos Anett a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Adócsoportjának munkatársa 2015. november 1.-je óta a 
Lajosmizse, Dózsa György út 95. szám alatti szolgálati lakást béreli. Idén márciusban 
az önkormányzati rendeletünket módosítottuk. A kérelmező még három alkalommal 
jogosult az ingatlan bérlésére először 2021. október 31-ig, másodszor 2023. október 
31-ig, és harmadszor 2025. október 31-ig, amennyiben további kérelmet nyújt be. Az 
önkormányzat részére 46.847.- forint bevételt jelent havi szinten, ha bérbe adja a 
lakást. 
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Az előterjesztést elfogadásra javaslom. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Szolgálati lakás iránti kérelem 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Rubos Anett 
kérelmét elfogadja és engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 95. I./3. 
önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2021. október 31-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2019. november 19. 
 
 
 

2./ Napirendi pont 
Önkormányzat SzMSz módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Az SzMSz módosításra az alakuló ülést követően kerül sor.  Az alakuló ülés után 
meghatároztuk, hogy jelen bizottsági ülésen felülvizsgáljuk az SzMSz-t, és az új 
harmadik bizottságnak a feladatait meghatározzuk. Az SzMSz módosítás megtörtént 
már valamilyen szinten, most az a feladatunk, hogy a harmadik bizottság nevét és 
feladatait meghatározzuk. A Mezőgazdasági Bizottság korábbi feladatait javasolnám 
beletenni. Korábban az a megállapodás született, hogy két elnöki pozícióval látnánk el 
ezt a feladatot. Egyik részről lenne Lukács Józsefné, másik részről pedig Borbély Ella 
javaslatom alapján. Így tudnánk ellátni a feladatokat.  
Megkérném Borbély Ellát, hogy ismertesse az általa javasolt feladatokat, utána pedig 
Lukács Józsefné ismertetné az ő általa javasolt feladatokat és utána összefésülnénk. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Tisztelt Bizottság! 
Kutató munkát végeztem erre vonatkozóan. Arra is felkért az elnök úr, hogy nevet is 
keressek a leendő új bizottságnak. Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Város 
Stratégiai Bizottság nevet javaslok. Ez több településen működik, nagyobb városban.  
Általában véleményezi a fejlesztési, beruházási, településrendezési, üzemeltetési, 
környezetvédelmi, közlekedési, idegenforgalmi, nemzetközi kapcsolatok és a civil 
kapcsolatok feladatkörébe tartozó előterjesztéseket. 
Véleményezi az átfogó különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat, terveket, 
programokat. Feladatkörébe tartozik az önkormányzat és intézményei és gazdasági 
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társasági fejlesztési beruházási, felújítási javaslatok, tervek. Belterületbe vonások 
megvalósítási ütemterve, munkarészei, költségvetési kihatásai. Védett területek, 
épületek karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és annak támogatását. Város 
szerkezetben elfoglalt helyzete és értéke függvényében a tervezett ingatlan 
elidegenítési, közlekedési feltételeinek javításával, forgalomszervezésével kapcsolatos 
koncepciót, javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket. Építési tilalom miatti kártalanítási 
kérelmeket és javaslatokat tesz az ügyfél és az önkormányzat közötti megállapodáshoz 
és kártalanítási összeg mértékét megállapítja. Energiafejlesztési terveket, illetve 
energiaellátás módszereit javasolja. A város energiafelhasználásának gazdaságosságát 
az energiahordozók felhasználását. Az önkormányzat és intézményhálózat tekintetében 
az informatikai tevékenység fejlesztési terveit javasolja. Az út- és járdahálózat 
bővítésére irányuló terveket, döntési tervezeteket hoz. Közlekedési feltételek 
javításával, forgalomszervezéssel, tömegközlekedéssel kapcsolatos koncepciókat, 
javaslatokat, megvalósításokat terjeszt. Más önkormányzatokkal, nem önkormányzati 
szervekkel, intézményekkel történő idegenforgalmi tárgyú megállapodásokat köt. 
Városban tartandó, az önkormányzat, valamint egyéb szervezetek által szervezett 
jelentősebb, illetve idegenforgalmi és turisztikai vonzerővel is rendelkező 
rendezvények tervezeteit kontrolálja. Szolgáltatási díjak, árak tervezett változásait tűzi 
ki vagy javasolja. Önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására 
tesz javaslatokat. A város levegőtisztasági, vízminőségi és zajproblémáinak 
csökkentésére tesz javaslatokat. Környezeti ártalmak csökkentésére. Új külkapcsolatok 
kialakítására az önkormányzat nemzetközi szervezeti tagságára tesz javaslatot. Az 
önkormányzat partner- és testvérvárosi kapcsolatait érintő kiutazásinak személyi 
összetételére. Az idegenforgalom fejlesztésére, irányaira, valamint annak támogatási 
formáira.  
Figyelemmel kíséri a városfejlesztési tervek végrehajtását, városfejlesztés és 
városrendezés összhangja, épített és természeti környezetvédelme, város informatikai 
és telekommunikációs mobil és vezetékes hálózatával kapcsolatos fejlesztések, város 
köztisztasági helyzetét, hulladékgazdálkodását, az önkormányzat és intézményeinek 
nemzetközi kapcsolatait, a város turizmusfejlesztési koncepciójának végrehajtását, a 
város idegenforgalmi helyzetének alakulását, kommunális közüzemi szolgáltatások 
ellenőrzését, közterületek fenntartását, üzemeltetését. 
Ebben nincs benne a mezőgazdasági rész. Ez egy javaslat, több honlapon találtam.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm szépen. Ez több városnak a mezőgazdasági és településfejlesztési 
bizottságnak a feladatait látja el. Ebben voltak átfedések, vannak olyanok, amik már 
több bizottságban is benne vannak. Ezt majd meg kell nézni, hogy mi kerüljön bele, mi 
nem. Átadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek, hogy ők milyen feladatokat 
javasolnak a bizottság részére. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Köszönöm szépen. Én nagy részét el tudom fogadni az elhangzottaknak. A 
közlekedési dolog inkább nagy városokra jellemző. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én itt arra gondoltam, hogy megáll még mindig a busz a Széchenyi utcában, elvéve a 
parkoló helyeket. Ezeket is meg kellene vizsgálni, meg azt is, hogy hol fordulnak meg 
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a buszok. Van, amikor az óvodánk előtt jönnek vissza a busszal, akkora csattanással 
délután, hogy a gyermekek felébrednek, ilyen dolgokat kellene megvizsgálni. 
Basky András polgármester 
Szokták kérni a közlekedési vállalatok, hogy mi a véleményünk a menetrendről, van-e 
hozzá javaslatunk. Ezt bizottsági szinten lehetne tárgyalni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A következő dolgokat tartanánk fontosnak:  
Az előző SzMSz b.) pontjánál figyelemmel kíséri a környezetvédelmi rendelet 
megalkotását és betartatását és betartásának ellenőrzését, 
- a helyi környezet, természetvédelem és vízgazdálkodás vízkárelhárítással kapcsolatos 
esetleges teendők, 
-  kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek szélesítése, esetleg 
szakmai továbbképzés,  
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
- nem szilárd burkolattal ellátott utak karbantartásának figyelemmel kísérése,  
- helyi központi parkok és egyéb közterültek fenntartásának, gondozásának 
figyelemmel kísérése.  
Környezetvédelmi feladatok közé lehetne még sorolni a tiltott szemétlerakás 
problematikáját, azoknak a feltárását, hulladékudvar kialakítását, esetleges 
állategészségügyi feladatok ellátását járvány időszakban. 
Belusz László ÖB elnök 
Az lenne jó, ha a régi SzMSz alapján beletenni a régi dolgokat és hozzátenni az újakat.  
A bizottság neve lenne: Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság javasolt feladatai: 

- Véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan, véleményezi az erre vonatkozó előterjesztéseket, 

-  gazdasági kamarákkal, és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködés, 
- településrendezési eszközöket, településrendezési terv, település szerkezeti 

szabályozási terv, helyi építési szabályzat véleményezése, 
- idegenforgalommal kapcsolatos javaslatok, helyzetfelmérés, 
- mezőgazdasági rendezvények, termelői, térségi versenyek szervezése, 
- gazdasági programra, helyi adókra tesz javaslatokat, 
- Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre beérkezett javaslatok 

véleményezése, 
A fentiekben fel nem sorolt feladatkörében az előterjesztésekre javaslatot tesz. 
- a környezetvédelemmel kapcsolatban közreműködik, véleményezi és 

javaslatokat tesz a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 
- véleményezési javaslatot tesz a közterületi rend kialakítására, fenntartására, 

közbiztonságra, 
- temető rend fenntartással és temető szolgáltatásokkal kapcsolatos 

előterjesztéseket véleményezi, 
 
Mötv. 13. § (2) bekezdése szerinti véleményezése  

- környezet, egészségügy, köztisztaság, településkörnyezet tisztaság,  
kártevőirtás, rovar, rágcsáló irtás, 
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- helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, természetvédelem, vízgazdálkodás  
vízkárelhárítás, 

- kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeinek 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 

- hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 
 

- Közterület fenntartás: út, híd, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és  
            építés, kül- és belterületi utak karbantartása, 

- aszfalttal nem ellátott külterületi utak karbantartása, 
- átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciók, tervek, programok 

véleményezése, 
- energiagazdálkodással kapcsolatos ügyek, 
- kapcsolatot tart a hegyközségekkel, koordinálja az önkormányzat feladatait, 

kapcsolatot tart a falugazdásszal, 
- kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel és azok képviselőivel, 
- képviseli a vállalkozók és kereskedők érdekeit a képviselő-testület előtt, 
- Környezetvédelmi Díjra javaslatot tesz. 

 
Meghatároztuk azokat az irányvonalakat, amik alapján el lehet készíteni az SzMSZ 
módosítást, a következő testületi ülés előtt az egységes szerkezetbe foglalás lesz. A 
decemberi képviselő-testületi ülésen szerkezetbe öntjük. 
dr. Balogh László jegyző 
Decemberi ülésen újra tárgyaljuk. Meghatároztuk a bizottságnak a feladatait. Ami 
problémát jelenthet, hogy alpolgármester úr javasolta a társelnök megoldást. Az Mötv. 
szerint nem lehet társ elnöki megoldás, kimondja, hogy elnöke van és tagjai. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A testületi anyaggal kapcsolatban kérdésem, hogy papíralapú küldés kell-e vagy sem. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Támogatom az elektronikus kiküldést is. 
Belusz László ÖB elnök 
Nyilatkozzon mindenki, hogy milyen módon szeretné kapni az anyagot. 
Basky András polgármester 
A nagyobb terjedelmű anyagokat ne nyomtassuk ki, a kisebb terjedelmű anyagokat 
lehetne kinyomtatni. Ez idáig is így volt. 
dr. Balogh László jegyző 
Úgy is lehetne, hogy az előterjesztést kiküldjük papír alapon, a mellékleteket csatoltan 
küldjük. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még az SzMSz-el kapcsolatban valakinek javaslata? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Bizottsági ülések időpontjával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nekem a 
délelőtti és a reggeli időpontok nem igazán megfelelőek. 
dr. Balogh László jegyző 
Délután munkaidő után nem tudjuk az ülését tartani, mert minden kollégának 
munkaidő után vannak kötelezettségei, mindannyiunknak kompromisszumot kell 
kötni. 
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Belusz László ÖB elnök 
Ha kevés napirendi pont van, akkor két bizottság is ülésezhet egy napon. 
Basky András polgármester 
Hétfő, kedd és szerdai nap van bizottsági ülésekre. Az anyag terjedelmétől függően 
kell a bizottsági üléseket megtartani. 
Belusz László ÖB elnök 
Jegyző út tájékoztatott bennünket, hogy a kettős elnöki pozíció nem járható, mert a 
törvény azt mondja, hogy elnöke van és tagjai. 
A feladatokat látjuk, egyezségre jutottunk és még további egyeztetés szükséges. 
Van-e egyéb észrevétel? Nincs. 
Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  
Bizottság javasolt feladatai 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  Kormányzati Bizottsága az alábbiakban javasolja meghatározni a  
                      megalakítandó Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Város  
                      Stratégiai Bizottság feladatait: 
 

- Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan, véleményezi az erre vonatkozó előterjesztéseket, 

-  gazdasági kamarákkal, és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködés, 
- településrendezési terv, település szerkezeti szabályozási terv, helyi építési 

szabályzat véleményezése, 
- idegenforgalommal kapcsolatos javaslatok, helyzetfelmérés, 
- mezőgazdasági rendezvények, termelési, térségi versenyek szervezése, 
- gazdasági programra, helyi adókra tesz javaslatokat, 
- Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre tett javaslatok véleményezése, 
A fentiekben fel nem sorolt feladatkörében az előterjesztésekre javaslatot tesz. 
- a környezetvédelemmel kapcsolatban közreműködik, véleményezi és 

javaslatokat tesz a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 
- véleményezési javaslatot tesz a közterületi rend kialakítására, fenntartására, 

közbiztonságra, 
- temető rend fenntartással és temető szolgáltatásokkal kapcsolatos 

előterjesztéseket véleményezi, 
 

- Mötv. 13. § (2) bekezdése szerinti feladatok véleményezése  
- környezet, egészségügy, köztisztaság, kártevőirtás, rovar, rágcsáló irtás, 
- természetvédelem, vízkárelhárítás, 
- kistermelők termékeinek értékesítése, 
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 
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Közterület fenntartás: út, híd, járdakarbantartás és építés, 

- aszfalttal nem ellátott külterületi utak karbantartása, 
- átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciók, tervek 

véleményezése, 
- energiagazdálkodással kapcsolatos ügyek, 
- véleményezi, illetve javaslatot tesz, illetve kapcsolatot tart a hegyközségekkel, 

koordinálja az önkormányzat feladatait, kapcsolatot tart a falugazdásszal, 
- kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel és azok képviselőivel, 
- képviseli a vállalkozók és kereskedők érdekeit a képviselő-testület előtt, 
- Környezetvédelmi Díjra javaslatot tesz. 

 
Határidő: 2019. november 19. 
Felelős:     ÖB 
 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
A 11. ponttal kapcsolatban elő lett írva, hogy „A polgármester és a képviselő 
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai 
tekinthetnek be a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során ellenőrzés céljából. A 
polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatokat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban – hivatalos munkaidő alatt – bárki megtekintheti.” Ezt az utolsó mondatot  
javasolnám kiegészíteni „Bizottság elnöke jelenlétében” kifejezéssel.  
Egyéb javaslatom nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e javaslat, 
hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága Ügyrendjét azzal, hogy az Ügyrend 11./ pontja egészüljön 
ki „Bizottság elnök jelenlétében” kifejezéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerint állapítja 
meg azzal, hogy az Ügyrend 11./ pont utolsó mondat egészüljön ki „Bizottság 
elnöke jelenlétében” kifejezéssel. 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága Ügyrendje a határozat elfogadásával lép hatályba és ezzel együtt 
hatályát veszti a 2015. február 17. és 2016. szeptember 19. napján módosított, 
2014. november 5-én megalkotott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Ügyrend. 

 
 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2019. november 19.  
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező költségvetési rendelet módosítást. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom. 
Van egy határozat-tervezet. A Tűzoltóság a részére nyújtott 7.200.000.- Ft működési 
támogatást felhalmozási támogatásra szeretné felhasználni. 
Ezt is elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/ 2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
támogatási cél módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, hogy a Tűzoltóság 
   a 7.200.000.- Ft működési célra kapott összeget felhalmozási 
   célra használja fel. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2019. (….) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 
szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
   lő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata – a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal további működtetése tárgyában hozott – döntéséről 
II. A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” szóló 
megállapodás módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Felsőlajossal közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 2015. január 1-jén került 
módosításra és felülvizsgálatra e megállapodás. Továbbra is szeretnénk működtetni. 
Ezen változtatni nem kellene. 
Felsőlajos önálló hivatalt nem működtethet, mert a település lélekszáma a 2000 főt 
nem haladja meg.  
A megállapodás 2. pontjában aktualizálni szükséges a Hivatal felépítését, mivel 
összlétszámában, az ellátott tevékenységek megnevezésében kerültek pontosítások, 
valamint a vagyonkezelés pontosítása is megtörtént. Az előterjesztés mellékletében ez 
látható. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2019. (XI. 19.) ÖB hat.   
Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata –  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
további működtetése tárgyában hozott – döntéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt – az alábbi határozatot hozta: 
7/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal  
létrehozásáról” szóló megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
A jövő évi programról kellene dönteni, hogy az előadókat időben le tudjuk foglalni és 
így költséghatékonyabban tudunk működni. Augusztus 20-21-22. –re került 
meghatározásra a Lajosmizsei Napok programtervezete. Részletesen le van írva, 
tájékoztatás jellegű. Ezek között átjárhatóság és módosítás lehet. Nagyságrendi 
kérdésekben gondolkodjunk és meghatározzuk azt az utat, amit szeretnénk látni.  
Láthatók a lehetőségek az előterjesztésben. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy mely 
előadót szeretné látni és hogyan tovább a Lajosmizsei Napok keretében. 
Sebők Márta bizottság tagja 
Az előterjesztés 6. oldalán a rendezvények biztosításának költsége 5.600.000.- Ft. Ez 
mi? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Mindig a kitelepülés költsége a legnagyobb. Ez az a minimális költség, amennyire le 
tudtuk csökkenteni a kitelepülés költségét. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Nagyjából lehetne tudni, hogy mi mennyibe kerül részletében? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Mentőszolgálat 300.000.- Ft, rendezvény biztosítása 300.000.- Ft, mobil WC-k bérleti 
díja 150.000.- Ft. A legtöbb a színpad és a technika bérlése, 2.100.000.- Ft. Sátor, 
sörpad szett 400.000.- Ft, szemétszállítás, takarítás 200.000.- Ft. A konténerek 
szállítása a legnagyobb költség. Áram kiépítés 500.000.- Ft. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Honnan történik az áramvételezés? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az áramvételezés a városháza pincéjéből van kicsatlakoztatva, de a szakembert is meg 
kell fizetni, aki felügyeli az áramot. 
Sebők Márta bizottság tagja 
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A kitelepült vendéglátósok kizárólag csak a saját hasznukra dolgoznak? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A Veterán motoros találkozó résztvevőit teljes egészében megvendégelik és a 
Művelődési Ház vendégeit is. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A sátor és a sörpad bérlés nagyon drága. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A lajosmizsei vállalkozásoktól bérelünk, ha máshonnan hoznánk, akkor szállítási 
költség is lenne még pluszban. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nem lehetne másik vendéglátós céget is megbízni? Ezen a napon nagyon sokan 
vannak és nehéz hozzájutni az ételhez és italhoz. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ebben az időszakban a környező vendéglátó helyek több esetben már le vannak kötve. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Jó lenne, ha lenne olyan projekt, aminek keretében tudnánk ilyen eszközöket 
beszerezni. Egy asztal és két pad beszerzési ára 30.000.- Ft körül van. Lehetne azon 
gondolkodni, hogy ilyet beszerezni, a probléma az, hogy tárolni is kell. A kiszállítás is 
problémát jelenthet. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha nem csak egy alkalomra bérelünk asztalokat és padokat, akkor célszerű lenne 
sörpadot és sátrat hosszú távon beszerezni. 
Belusz László ÖB elnök 
Gondolatébresztőnek jó, ki kellene mutatni, hogy éves szinten mennyit költünk padok 
és sátrak bérlésére és mennyi lenne akkor, ha vásárolnánk. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Nagyon drága, 1.270.000.- Ft a sátor és sörpad bérlés egy alkalomra, 10 éven keresztül 
ez kb. 12 millió forint lenne. Érdemes rajta elgondolkodni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Az idáig kifizetett bérleti díjakat összegezni kellene és, hogy a tárolást hogyan lehetne 
megoldani. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A nagy sátraknak a vizsgáztatása költségigényes, ha saját sátorunk van, akkor ilyen 
költségek is felmerülnek. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ha vásárolnánk sátrat és sörpadot, azt bérbe is lehetne adni, de ahhoz embert is kell 
biztosítani. 
Basky András polgármester 
Csak a Lajosmizsei Napok keretében van ilyen sátor és sörpad bérlés. 
Belusz László ÖB elnök 
Azt kérjük, hogy egy kimutatás készüljön a bérlésekről. 
A feladatunk a két esti program rangsorolása. Augusztus 21-re egy szabadtéri 
filmvetítés lett tervezve. Itt kellene a rangsort felállítani. Augusztus 22-re este 8.00 
órakor három együttes közül kell választani, hogy kit szeretnénk hallani. 
Borbély Ella bizottsági tag 
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Én végeztem közvélemény kutatást ismerőseim körében, az Edda nyert. Én magam 
részéről a Hooligans zenekar koncertjét szeretném. A filmek közül pedig a Mia és a 
fehér oroszlán című filmet. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Én a Magna Cum Laude koncertet. 
Bagó István bizottsági tag 
Én a Hooligans zenekar koncertjét. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy melyik vonz nagyobb tömeget. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, előzetes közvélemény kutatás miatt (nem határozathozatal), hogy aki a 
Hooligans zenekart szeretné, kézfelemeléssel jelezze. 3 igent kapott. 
Aki az Edda koncertet szeretné, kézfelemeléssel jelezze. 2 igent kapott. 
Aki a Magna Cum Laude koncertet szeretné, kézfelemeléssel jelezze. 2 igent kapott. 
A sorrend alakulása a következő:  
1./ Hooligans zenekar 
2./ Magna Cum Laude koncert 
3./ Edda koncert 
Filmek közül az alábbi sorrend alakult ki: 
1./ Mia és a fehér oroszlán 
2./ Aladin 
3./ Kölcsönlakás 
Erre vonatkozóan van egy határozat-tervezet. Aki ezzel egyetért az előbb felsorolt 
sorrendek kialakításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
XXVII. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal: 
 

A XXVII. Lajosmizsei Napok választható programjai között az 
alábbi sorrendet alakítja ki: 
 
2020. augusztus 21-én 20.20 órára tervezett Szabadtéri 
filmvetítés: 
1./ Mia és a fehér oroszlán 
2./ Aladin 
3./ Kölcsönlakás 
 
2020. augusztus 22-én 20.00 órakor tervezett koncert:. 
1./ Hooligans zenekar 
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2./ Magna Cum Laude koncert 
3./ Edda koncert 
 
Határidő: 2019. november 21. 
Felelős:     ÖB 

 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Belusz László ÖB elnök 
A nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodást minden év január 31. 
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 
belül felül kell vizsgálni. A legutóbbi felülvizsgálat óta változás nem törtét. Jelenleg az 
elnök személyében történt változás. Lakatos Sándor lett az RNÖ elnöke. 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban egyéb észrevétele? Nincs. Aki elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető) beosztására ismételten 
pályázati felhívás kiírása 
Belusz László ÖB elnök 
Suba Benedek 2019. november 30-val megszünteti jogviszonyát. Korábban pályázatot 
írtunk ki. 2019. novembert 7-e volt a beérkezési határidő, nem érkezett be pályázat. 
Eredménytelenné kell nyilvánítani a pályázatot. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
10/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 
(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására kiírt – 
2019. november 7. benyújtási határidejű – pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
II. határozat-tervezet: Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
beosztására pályázati felhívás ismételt kiírásáról. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2019. (XI. 19.) 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 ismételt kiírásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
III. határozat-tervezet: A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
beosztására pályázati felhívás. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
12/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
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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 Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
IV. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete vezetői pályázat megismételt pályázati kiírása miatt véleményezési 
bizottság összehívása. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetői 
pályázat megismételt pályázati kiírása miatt véleményezési bizottság összehívása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
V. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb 
vezető) feladatok ellátására megbízás. Kollárné Mengyi Ágnes részére adnánk.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
feladatok ellátására megbízás  
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HATÁROZAT 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés V. határozat-tervezetét azzal, hogy  
   Kollárné Mengyi Ágnes részére adjon a Képviselő-testület 
   megbízást. 
 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
9./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási 
ütemtervének jóváhagyása 
II. Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének fenntartói engedélyezése 
Belusz László ÖB elnök 
A Művelődési Ház és Könyvtár elkészítette leltározási ütemtervét, mely az 
előterjesztés 1. melléklete. A leltárt öt évenként kell elkészíteni. Teljes leltárt kell 
készíteni.  Leltározási ütemtervével kapcsolatban a Művelődési Ház leírta, hogy 
hogyan szeretné végezni. Négy hétre a könyvtárat be szeretné zárni. Láthatjuk, hogy 
közel 42000 db könyvet kell leleltározni. előtte előkészületet kell végezni és utána 
utómunkálattal fejeződik be. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Szerencsétlen ez az időszak, mert vizsgaidőszakra esik és a diákok nem tudnak a 
könyvtárból könyvet kihozni. Vagy már annyira nem jellemző a diákok körére a 
könyvtár látogatottság ebben az időszakban? Mennyire jellemző a könyvtár használat a 
diákok körében? 
Dudás Klára könyvtáros 
Nem annyira, inkább a szépirodalmi könyveket viszik, mint a szakkönyveket.  Ezt a 
négy hetet kevésnek is tartom. Az elektronikai rendszerünket le kell ellenőrizni és azt 
összehasonlítani a papíralapú leirattal, hogy valóban egyezik-e. Lehet hiányos, 
problémás kötet is. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az elektronikai nyilvántartás teljes körű? 
Dudás Klára könyvtáros 
Ez sem teljes körű. 
Belusz László ÖB elnök 
Nem igazán szerencsés, hogy leltározás miatt négy hétre be kell zárni a könyvtárt.  
Dudás Klára könyvtáros 
Én azért sem tartom soknak ezt a négy hetet, mert emellett még folyamatos 
rendezvényeink is vannak, s nem tudjuk teljes létszámmal végezni a leltározást, meg 
kell osztani a dolgozókat, hogy minden feladat el legyen látva. 
Belusz László ÖB elnök 
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Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Két határozat-tervezet van, elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási 
ütemtervét az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
könyvtári leltározási ütemtervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét.  
 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének  
fenntartói engedélyezése  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét.  
 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
10./ Napirendi pont 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019. 01.01.-09.30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
Belusz László ÖB elnök 
A III. negyedéves állapotot tükrözik a számok. Látszanak olyan pénzeszközök, amik 
meg sem fognak valósulni, ilyen a Mathiász utcai bölcsőde felújítás. Ezek a tételek 
látszódnak a költségvetésben. Majd a Zöld város projektnél felhasználásra kerülnek. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
és intézményei I-III. negyedéves beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
2019. I-III. negyedéves beszámoló 

 HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
    nek Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a  
    képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
    Határidő: 2019. november 21. 
    Felelős:     ÖB 
 
 
11./ Napirendi pont 
A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő 
térfigyelő kamerákra vonatkozó adatkezelési együttműködési megállapodással 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
A P+R parkolót üzemeltetésre megkaptuk, üzemeltetési költségét vállaltuk. Ezek a 
kamerák rá vannak kötve a parkolóra. A kamera rendszert nekik kellene karbantartani, 
mi is ezt kértük, de ők ezt nem fogadták el. 
A kunszentmiklósi feltételekkel kössük meg a megállapodást a MÁV-al, ebbe 
belementek. Javaslom a szerződést megkötni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ezeket a kamerákat ki nézni? 
dr. Balogh László jegyző 
Ezt az önkormányzat nézi. Kiadjuk a felvételeket, ha a rendőrség kéri. A rendőrség 
megkeresése szükséges felénk, mert neki van adatvédelmi törvény szerint erre 
jogosultsága. Belépési engedélyünknek is kell lenni a MÁV területére. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki egyetért azzal, hogy a P+R parkoló üzemeltetésére vonatkozóan megkössük a 
MÁV-al a szerződést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2019. (XI. 19.) ÖB hat. 
A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat 
üzemeltetésében lévő térfigyelő kamerákra vonatko- 
zó adatkezlési együttműködési megállapodással kap- 
csolatos döntések meghozatala 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, ülésünket 
berekesztem 16.10 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 
 

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