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Az Önkormányzati Bizottság 2019. szeptember 24-én 15.50 órakor 

megtartott bizottsági üléséről 

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

 

81/2019. (IX. 24.) ÖB hat. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  

igazgatási szünet elrendelése 

 

 

82/2019. (IX. 24.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete meg-    

bízott intézményvezetőjének  közalkalmazotti 

jogviszony megszüntetése iránti kérelme 
 

83/2019. (IX. 24.) 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 
 

84/2019. (IX. 24.) 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 
 

85/2019. (IX. 24.) ÖB hat. Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 

86/2019. (IX. 24.) ÖB hat. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 

számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 
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87/2019. (IX. 24.) ÖB hat. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 

számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 

88/2019. (IX. 24.) ÖB hat. Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

                       Önkormányzati Bizottsága 2019. szeptember 24-én délután 15.50 órakor  

                       Lajosmizse  Város Önkormányzat Dísztermében megtartott bizottsági  

                       ülésről. 

 

Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 

Borbély Ella  bizottság tagja 

   Kocsis Györgyné bizottság tagja 

   Varga Mária  bizottság tagja 

   Sápi Zsomborné bizottság tagja  

    

Dóka-Mezei Anett bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

      Orbán Antal települési képviselő 

      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 

      Suba Benedek mb. IGSZ vezető 

       

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

 

Belusz László ÖB elnök 

 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 

ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő van jelen, Dóka-Mezei Anett  

bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy 

van-e valakinek módosításra, vagy kiegészítésre javaslata? Nincs. Józsáné dr. Kiss 

Irén képviselő asszony kérésére szeretném felvenni plusz napirendi pontként a 

„Ságvári utca közterület nevének megerősítése” című napirendi pontot. Aki ezzel a 

módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

 

1./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  Basky András 

     igazgatási szünet elrendelése     polgármester 

 

2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Basky András 
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     Gazdasági Szervezete megbízott intézményvezetőjének polgármester 

     közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérel- 

     me 

     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  

     Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 

     szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosz- 

     tására pályázati felhívás kiírása 

 

3./ Tulajdonosi hozzájárulás adása a TOP-7.1-16-H-ERFA Basky András 

      CLLD pályázatokhoz kapcsolódóan    polgármester 

 

4./ Ságvári utca közterület nevének megerősítése  Basky András  

         polgármester 

 

5./ Egyebek 

 

1./ Napirendi pont 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

Belusz László ÖB elnök 

Mint az elmúlt években, ez évben is igazgatási szünet elrendelése lesz a Lajosmizsei 

Közös Önkormányzati Hivatalban.  

2019. december 23. hétfő, december 30-31. (hétfő-kedd) és 2020. január 2-3. 

(csütörtök - péntek) napokra, azaz 5 munkanapra. Javaslatomnál figyelemmel voltam 

arra, hogy 2019. évben már eddig is magas volt a testületi ülések száma, továbbá 

ebben az évben kellett lebonyolítani az Európai Parlamenti Képviselők választását és 

kell lebonyolítani a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok választását Lajosmizse és Felsőlajos településekre 

kiterjedően. Ez utóbbi feladat több kollégánál okozta és okozza azt, hogy nem tudott 

és tud szabadságra menni az előre tervezett időpontokban, sőt mindezeken felül 

jelentős túlmunkával tudja ellátni maradéktalanul a választási feladatokat.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, 

hozzászólása? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-

tervezetét. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

81/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  

igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 
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2./ Napirendi pont 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete meg-    

bízott intézményvezetőjének  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti 

kérelme 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  

intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető)  

beosztására pályázati felhívás kiírása 

Belusz László ÖB elnök 

Az előterjesztésből látszik, hogy Suba Benedek mb. IGSZ vezető, 2019. november 30-

val kívánja közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni közös megegyezéssel. 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Sajnáljuk, de tartsuk tiszteletben a 

döntését. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

82/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete meg-    

bízott intézményvezetőjének  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti 

kérelme 

 

HATÁROZAT 

    

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

   Gazdasági Szervezete megbízott intézményvezetőjének köz- 

   alkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelmét a „kiosz- 

tós anyag a Képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontjához” című 

anyag határozat-tervezete szerint. 

    

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     Bizottság 

 

 

Belusz László ÖB elnök 

Mivel az IGSZ megbízott intézményvezetőjének munkaviszonya kérésére megszűnik, 

új pályázatot kell kiírni az IGSZ vezetői állásra, s a pályázati felhívás kiírásáról döntés 

szükséges. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

83/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 

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

felhívás kiírásáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

Belusz László ÖB elnök 

Az előterjesztésben megtalálható Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 

beosztására a pályázati felhívás, amit közzé kell tenni. Ennek elfogadása is szükséges. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

84/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 

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

felhívás 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Belusz László ÖB elnök 

A beérkezett pályázatok véleményezésére Bíráló Bizottság létrehozása szükséges. Én 

javaslom a Bíráló Bizottság elnökének a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnökét, 

a Bíráló Bizottság tagjainak a Pénzügyi Bizottság egy tagját és az ügyrendi feladatokat 

ellátó bizottság elnökét. Van-e más javaslat? Nincs. Elfogadásra javaslom az 

előterjesztés IV. határozat-tervezetét azzal, hogy a Bíráló Bizottság elnöke a pénzügyi 

feladatokat ellátó bizottság elnöke, tagjai pedig a Pénzügyi Bizottság egy tagja, és az 

ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

85/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Pályázatok véleményezésére bizottság 

összehívása 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 

   selő-testületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét  

   azzal, hogy: 

- a Bíráló Bizottság elnöke: a pénzügyi feladatokat ellátó 

  bizottság elnöke; 

                                    

- a Bíráló Bizottság tagjai: - a Pénzügyi Bizottság egy tagja, és az 

                                                                              ügyrendi feladatokat ellátó bizottság  

         elnöke legyen. 

  

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

3./ Napirendi pont 

Tulajdonosi hozzájárulás adása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódóan 

Belusz László ÖB elnök 

Király Zsuzsanna, a Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány elnöke szeretne 

hangtechnikai és fénytechnikai eszközöket vásárolni, s ehhez az önkormányzat 

tulajdonosi hozzájárulását kéri. Elfogadásra javasoljuk. Van-e egyéb észrevétel, 

hozzászólás? Nincs. Két határozat-tervezet van. 

Aki a „Hangtecnikai eszközök beszerzése”-re vonatkozóan elfogadja a tulajdonosi 

hozzájárulás adását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/1-16/2019. azonosító 

számú ,,Hangtechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön.- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek a „Hangtechnikai eszközök beszerzése” című pályázat 

   kapcsán a tulajdonosi hozzájárulás adását az előterjesztés első  

   határozat-tervezete szerint. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 

Aki a „Fénytecnikai eszközök beszerzése”-re vonatkozóan elfogadja a tulajdonosi 

hozzájárulás adását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

87/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 

TOP-7.1.1-16-H-113-4/2-16/2019. azonosító 

számú ,,Fénytechnikai eszközök beszerzése” 

című pályázat kapcsán 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek a „fénytechnikai eszközök beszerzése” című pályázat 

   kapcsán a tulajdonosi hozzájárulás adását az előterjesztés máso- 

   dik határozat-tervezete szerint. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

   

4./ Napirendi pont 

Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

Belusz László ÖB elnök 

Ságvári Endre nevét lehet-e használni, vagy sem. Ezzel kapcsolatban átadom a szót 

Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő asszonynak. 

Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 

Újra meg kellene kérdezni az ott élő lakosságot. Ezt így elfogadni nem tudom, és nem 

javaslom. 2013-ban az ott élő emberek nem akarták megváltoztatni ezt az utcanevet. 

Azóta egy nagyon komoly generációváltás történt az elmúlt 6 évben. Javaslom, hogy 

kérjük ki újra az emberek véleményét személyesen. Én felvállalom, hogy az ott élő 

embereket személyesen felkeresem ez ügyben. Papföldi utca nevet is lehetne adni, 

vagy akár Iskola utca nevet, vagy Iskola köz utca is lehetne, vagy Domb utca. 

Ebben az évben vállalnám az ott élő embereknek a véleményét összegyűjteni. 

Basky András polgármester 

Ha van egy ilyen javaslat, akkor tudom támogatni. Térjünk vissza rá. 

dr. Balogh László jegyző 

Ha Ságvári Endre nevéhez fűződik, akkor ezt meg kell változtatni. 

Belusz László ÖB elnök 

Köszönjük ezt a felvetést. 

Borbély Ella ÖB tag 

Két-három nevet kellene felvetni, hogy ki milyen nevet szeretne. 

Basky András polgármester 

Ságvári Endre utca nem lehet, gondolkodni kell azon, hogy milyen nevek jöhetnek 

számításba. 

Prágai Angéla neve is felmerült bennem. 
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dr. Balogh László jegyző 

A Magyar Patrióták Közössége tavasszal átnézte minden utca nevét, tavasszal 

vizsgálták ezt és most adták ide. 

Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 

A személyes vélemények kikéréséhez idő kell, ezt nem lehet egyik napról a másik 

napra elvégezni. 

Borbély Ella ÖB tag 

A korábbi utca elnevezéseknél sem volt megkérdezve a lakosság, hogy milyen utca 

legyen. 

Belusz László ÖB elnök 

Legyen alternatíva, hogy miből lehet választani. Felmerült a Papföldi utca elnevezés, 

ez akár jó is lehet.  Más egyéb javaslat van-e? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 

88/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Ságvári utca közterület nevének  

megváltoztatása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés  

   II. határozat-tervezetét azzal, hogy első körben Papföldi utca 

   elnevezés javasolt, illetve a Képviselő-testületi ülésig még le- 

   het javaslatot tenni utca névre a Ságvári utca közterület neve 

   helyett. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

5./ Napirendi pont 

Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 

megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 16.05 

órakor. 

 

K.m.f. 

 

 

 

    

   Belusz László     Sebők Márta 

   ÖB elnök     ÖB tagja 

         jkv. aláírója 
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