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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága, 2015. december 15-én, du: 13.00 órakor, a Városháza Dísztermében  
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 

Horváth Sándor pályázati referens 
      Dudás Klára Könyvtár képviseletében 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 7 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más egyéb napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata. Nincs.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a köz- polgármester 
     művelődésről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek 2016. évi munkaterve     polgármester 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a közművelődésről 
Belusz László bizottság elnöke 
A Képviselő-testület közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelete 2010. 
évben került megalkotásra a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló törvény alapján. A jogszabályi harmonizáció és a helyi 
sajátosságokhoz való illeszkedés miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, 
melynek során megállapításra került, hogy a szerkezeti és tartalmi változások 
mennyisége miatt új rendelet alkotása vált indokolttá. 
A kulturális rendezvénynaptár eddig a tárgyév márciusában került elfogadásra, míg a 
rendelet-tervezet már a tárgyévet megelőző év decemberében biztosítaná annak 
jóváhagyását és a programok kellő időben való meghirdetését. Amennyiben januárban 
kerül előterjesztésre, lehet kalkulálni a költségekkel. A rendelet szerkezetében az 1. § 
tartalmazza a rendelet hatályát, a 2. § a meghatározott feladatokon túl a nem kötelező 
feladatokat, a 3. § – 4. § a rendezvénynaptárral kapcsolatos dolgokat, a 6. § a 
közművelődési célú pályázati rendszer működési feltételeit.  
A rendelet-tervezet 2. § -ban „információt ad” és „nyilvánosságot” kellene beletenni. 
A 3. §. (2) bekezdése: kulturális rendezvényeket állít össze, „civil szervezetek 
rendezvényeit összehangolja.  
Basky András polgármester 
Segítsük ezt a munkát. Addig szólhatunk bele az Egyesület életébe, amíg tudjuk 
támogatni. Ameddig az Egyesület azt nem mondja, hogy átadja a városnak, addig nem 
tudunk vele mit kezdeni. A Helytörténeti Egyesület életébe nem tudunk beleszólni. 
Belusz László bizottság elnöke 
„Civil szervezetek rendezvényeinek összehangolása”. Ez jó lenne, hogy ha a város 
honlapján is megjelenne.  
Átadom a szót a bizottsági tagoknak, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kiegészítenivalója? 
Varga Mária bizottsági tag 
A változtatásokkal nem növekedhetnek az adminisztrációs terheink, sokkal ésszerűbb 
lenne a munkaszervezés. Az, hogy a kulturális rendezvényt nem márciusban fogadjuk 
el, az jó lesz, mert legalább tudunk válogatni az előadókból. 
A kulturális rendezvénynaptár a Művelődési Ház honlapján szerepel, a város 
honlapján is kellene szerepelnie, mert egy város életében a kulturális rendezvények 
kiemelt helyet képviselnek. A Lajosmizsei Napokkal kapcsolatos módosításokat 
nagyon jónak találjuk. A tavalyi Lajosmizsei Napok az egész rendezvény mélypontját 
képezte. A Lajosmizsei Napok egy nagy rendezvény, az augusztus 20- kiemelt nap.  
Június környékén arról dönteni, hogy hogyan legyen a Lajosmizsei Napok, az már 
késő. Nagyon jó lenne, ha a Képviselő-testülettől is akár véleményt kapnánk arról, 
hogy a mostani kulturális gazdasági környezetben mit szeretnénk és mit kellene tenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Lajosmizsei Napok programját már tudatosan lehet tervezni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Lajosmizsei Napok programterve elkészülne a költségvetés tervezése előtt, ezt én 
sokkal praktikusabbnak tartanám. Most le kell tenni a programtervezetet, és a 
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költségvetést ehhez hozzáigazítani. Akár a következő testületi ülésre elkészülhet egy 
Lajosmizsei Napok programtervezet és a Képviselő-testület látja, hogy mihez lehet 
adni pénzt és hogyan lehet. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az adminisztrációs feladatok az önkormányzatra és a hivatalra hárulnak. Januárban 
már látjuk a Lajosmizsei Napok programtervezetét. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Hírlap Újságnak a megjelentetését nem látom a rendezvénynaptárban. Javasoljuk 
beletenni a Hírlap szerkesztését. Az lenne a jó, hogy ha megjelenik a Művelődési Ház 
honlapján, akkor a város honlapján is megjelenne a Művelődési Ház programja is. 
A 3. § (2) bekezdésbe javasolnám beletenni:  
- civil szervezetek rendezvényeinek összehangolása,  
- a Hírlapnak a szerkesztése, 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kiegészítenivalója, hozzászólása? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közművelődésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, hogy a rendelet-
tervezet 3. § (2) bekezdésébe kerüljön bele a Hírlap szerkesztése, valamint a civil 
szervezetek rendezvénye legyen összehangolva. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
100/2015. (XII. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a közművelődésről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
   letének a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet-terve- 
   zetét azzal, hogy a rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdésébe kerül- 
   jön bele a Hírlap szerkesztése, valamint a civil szervezetek ren- 
   dezvénye legyen összehangolva. 
   Határidő: 2015. december 17. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 
Belusz László bizottság elnöke 
Minden évben a decemberi ülésen kerül megtárgyalásra a Képviselő-testület 
következő évi munkaterve. Most is elkészült Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve. Évente legalább 6 ülést kellene tartani, 
ez meg is van, sőt még a duplája is. Már ide is beépítésre került a Kulturális 
rendezvénynaptár elfogadása. Láthatjuk, hogy december igazgatási szünet lesz. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkatervét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
101/2015. (XII. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise- 
lő-testületének 2016. évi munkaterve 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
  letének 2016. évi munkatervét. 
  Határidő: 2015. december 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai ülésünket berekesztem 13.29 
órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
  
  Belusz László sk.     Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
    
 
 
 
 


