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Az Önkormányzati Bizottság üléséről  
készült n y í l t  ülési jegyzőkönyv 

2015. június 24. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
44/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Sportcsarnok építés 
45/2015. (VI. 24.) ÖB hat. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai  

Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-
helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat 
véleményezése 

46/2015. (VI. 24.) ÖB hat. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai  
Általános Iskola (felső tagozat) intézmény- 
vezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett 
pályázat véleményezése 

47/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Járási hivatalok kialakítására vonatkozó 
megállapodás módosítása 

48/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének – 
2015. március 1. napjától hatályos módosítások - 
utólagos felülvizsgálata. 

49/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 

50/2015. (VI. 24.) ÖB hat. XXII. Lajosmizsei Napok programjának  
elfogadása 

51/2015. (VI. 24.) ÖB hat. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Hi- 
vatásetikai Szabályzata 

52/2015. (VI. 24.) ÖB hat  Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme 
53/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 

azonosító számú, „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
konstrukcióra 

54/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
pályázat benyújtása 

55/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Sipos Anita szolgálati lakás iránti kérelme 
56/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Jagica Erika szolgálati lakás iránti kérelme 
57/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Szent Vendel szobor felújítása 
58/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es  

vasbeton víztorony elbontásához 
59/2015. (VI. 24.) ÖB hat. Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos 
     pályázat hiánypótlásához szükséges döntés 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
                Bizottsága 2015. június 24-én, du: 13.45 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 
   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 
      Kovács Gábor építész 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Guti Istvánné Művelődési Ház vezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A meghí- 
vót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom plusz napirendi 
pontok tárgyalására, „Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony 
elbontásához”, valamint az „Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat 
hiánypótlásához szükséges döntés.”. 
Kérdezem, hogy aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pontok, valamint a plusz 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megálla-  Basky András 
      podás módosítása       polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü-  Basky András 
     letének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.)  polgármester 



 3

     önkormányzati rendeletének – 2015. március 1. napjától hatá- 
     lyos módosítások utólagos felülvizsgálata 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Basky András 
     Programjának áttekintése      polgármester 
4./ I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Basky András 
     (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására polgármester 
     beérkezett pályázat véleményezése 
     II. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Basky András 
     (felső tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására polgármester 
     beérkezett pályázat véleményezése 
5./ XXII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása  Basky András 
          polgármester 
6./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai dr. Balogh László 
      Szabályzata        jegyző 
7./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme   Basky András 
          polgármester 
8./ Pályázat benyújtás a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Köz- Basky András 
     épületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” polgármester 
     című konstrukcióra 
9./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat be- Basky András 
     nyújtása         polgármester 
10/ I. Sipos Anita szolgálati lakás iránti kérelme   Basky András 
      II. Jagica Erika szolgálati lakás iránti kérelme   polgármester 
11/ Egyebek         Basky András 
      Szent Vendel szobor, tájékoztatás szóban                                     polgármester 
12/ Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony Basky András 
       elbontásához.        polgármester 
13/ Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat  Basky András 
       hiánypótlásához szükséges döntés.     polgármester 
    

Zárt ülés 
 
1./ Elismerő oklevél adományozása 
  
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Az Iskolától jelzés érkezett, hogy az ő 
napirendi pontjuk tárgyalását vegyük előre. 
Külön köszöntöm dr. Salacz László országgyűlési képviselő urat és Fűzi László urat, 
akik az építendő új sportcsarnok témaköréhez vannak jelen, így a sportcsarnok 
építéssel kezdjük a napirendi pontok tárgyalását. Kérem a polgármester urat, hogy 
mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta e témakört. Az elmúlt években 
felvetődött, hogy Lajosmizsén új sportcsarnokra lenne szükség, mert a jelenlegi már 
kinőtte funkcióját. A Mizse KC az elmúlt időszakban a TAO-s pályázatot próbálta 
kihasználni, hogy a foci pálya mellett épült volna a sportcsarnok. dr. Salacz László 



 4

országgyűlési képviselőnek is jeleztük azt, hogy milyen problémát jelent a testnevelés 
óráinkat megtartani. Az elmúlt héten jelentkezett egy lehetőség, hogy kosárlabda 
vonalon adatik meg a lehetőség. Van egy lefutott pályázat, aminek megvan a TAO-ja. 
300 millió forintos pályázatról van szó. Kézilabdára kosárlabdára alkalmas lenne a 
csarnok, közművesített területet kell biztosítani és az önerőben kell segítséget nyújtani. 
A Mizse KC lenne az egyik fél, aki bekapcsolódna a történetbe. A 38 millió forintos 
önerőt a Mizse KC sem tudja vállalni. Ezzel a csarnokkal megoldódna az iskolai 
testnevelés órák tartása, s lehetőség nyílna egy 400 férőhelyes mobil lelátó lehetőségre 
a Mizse KC-n és a Széchenyi Akadémián keresztül. A berendezés tekintetében egy 
bizonyos szintű felszereltséget kell biztosítani. Győrben lett volna megépítve. Lényeg 
az benne, hogy ha ezt a csarnokot meg tudjuk építeni, akkor megoldódna a probléma, 
amit évek óta nem tudtunk megoldani. Ez egy utolsó lehetőség, hogy a sportcsarnokot 
lehessen építeni. Jó hír, hogy Győrben ez nem valósult meg. dr. Salacz László is itt 
van, hogy segítsen nekünk. Június 30-ig az önerőt fel kell tudni mutatni, s ebben a 
döntést az önkormányzatnak meg kell hozni hétfőig. Tegnap voltunk Győrben és 
megnéztük a hasonló sportcsarnokot. Bemutatom Füzi Andrást, aki képviseli 
kosárlabda vonalon ezt az ügyet. A csarnok működtetése a továbbiakban 7 millió 
forint éves szinten. Ezzel át is adom a szót Füzi Andrásnak. 
Füzi András 
Köszöntök minden jelenlévőt. A Katolikus Egyház részére lett volna megépítve a 
csarnok, de a püspök úr nem engedte. Jött egy kérés, hogy van-e lehetőség a 
megoldásra.  A közösségi döntés megszületett, hogy ez a projekt létrejöhessen, s 
Lajosmizsére gondoltunk, mivel itt már korábban is volt egy próbálkozás sportcsarnok 
építésre, ami nem sikerült. Önöktől volt egy delegáció Győrben, s nagy tisztelettel 
bemutathattam az Akadémia Munkacsarnokunkat. Ennek a csarnoknak a másolata 
épülhet meg Lajosmizsén.  Az állam 30 % önerő finanszírozással engedi ennek az 
állami támogatásnak a felhasználását. Ennek a 30 %-os finanszírozásnak a 60 %-os 
önerejével rendelkezünk. Évről-évre folyamatosan fejlesztünk csarnokokat. Volt 
módom és lehetőségem látni az itteni sportcsarnok terveit. Nagyon fontos és sport 
szakmai kérdés volt, hogy a Kosárlabda Szövetség szeretne minél több helyen részt 
venni a gyermekek életében. Nagyon sok iskolával együttműködünk. Nagyhírű sport 
iskolája van Lajosmizsének. Ide egy kosárlabda szakosztály orientálható lenne. 
Néhány hete tudtunk a képviselő úrral szót váltani. Ezért kértük, hogy a bizottsági ülés 
akkor legyen, amikor az Országos Sport Szövetség jóváhagyja a sportcsarnok 
megépítését. Tegnap a határozat megszületett. Három kisméretű tornaterem 
megvalósítható, 28 m hosszú és 15 m szélességű. Egy multifunkcionális vonzata van 
ennek a sportcsarnoknak és a kultúrának is jó helyszíne tud lenni. Közösen 
gazdagodnánk, hogy egy ilyen szép várossal közösen tudnánk együttműködni, tudnánk 
segíteni a sport barátainknak, miután Kecskemét közelsége miatt a Mercedes Gyár is 
segítséget tud adni. Fontos, hogy a Kézilabda Club méltó körülmények között tudja 
fogadni a vendégeit. Köszönöm a lehetőséget, bárkinek kérdése van, válaszolok. 
Köszönöm. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Akinek kérdése van, kérem, tegye meg. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. Kérem dr. Salacz László képviselő urat, hogy mondjon néhány szót. 
dr. Salacz László országgyűlési képviselő 
Köszöntök mindenkit. Amikor megválasztottak országgyűlési képviselőnek, 
polgármester úr jelezte, hogy Lajosmizsét egy kicsit háttérbe szorították és próbálja 
meg Kecskemét mellett a megfelelő helyet megkapni. A város szeretne egy olyan 
sportcsarnokot, ami méltó lenne a gyermekeknek, és a Mizse KC is szeretné ezt a 
csarnokot. Ez a sportcsarnok mindkét félnek az igényét ki tudja szolgálni. Én bent 
voltam a polgármester úrral és Sápi Tibor alpolgármester úrral, ők megnézték a győri 
sportcsarnokot. Én úgy gondolom, hogy ezt az alkalmat kellően körbe járva, eleget tud 
tenni a város az elvárásoknak.  
Basky András polgármester 
Felvetődött a sportcsarnok üzemeltetés, ezzel kapcsolatban Füzi Andrástól kérünk 
tájékoztatást. 
Füzi András 
Mindenhol vagy önkormányzat, vagy állami intézmény kerül üzemeltetőnek és 
tulajdonosnak is. Az Egyesület lemond a tulajdonjogi használatról az önkormányzat 
részére. Az üzemeltetés is átkerül az önkormányzathoz. 15 évig sportcélra kell 
használni a létesítményt. Lajosmizse sportcsarnoka lesz ez a sportcsarnok. Szerződést 
kell kötni a Mizse KC-vel és a lajosmizsei iskolával és kosárlabda csapatot kell 
elindítani. 291 millió forint a beruházási költsége a sportcsarnoknak, 1400-1500 m2 a 
küzdőtere. Három szabvány kosárlabda pálya van benne. A kosárlabda pálya 28 x 14 
m-es, 30 % önerővel kell rendelkezni, 204 millió forint a TAO-s támogatás, 87 millió 
forint az önerő. Ennek a 60 %-át az Egyesület biztosítja, a többi önrészt kell az 
önkormányzatnak biztosítani. A Katolikus Egyház sportfejlesztési programjába 
bekerült korábban, ezt nem szerettük volna elveszni hagyni, ezért úgy döntöttünk, 
hogy legyen Lajosmizsén, mint sehol.  
Basky András polgármester 
Közel 40 millió forintot át kell adni az Egyesületnek. Ha bármi olyan dolog történne, 
ami miatt a csarnok nem valósulna meg, ez az összeg visszajár, mert előlegként kerül 
átadásra. 
Füzi András 
A Szövetség által kezelt letéti számlán vannak kezelve ezek a pénzek. 
Utófinanszírozású, amikor megkezdődnek a munkálatok, először az önerőt költhetik 
el, utána majd a maradék 70 %-ot lehet lehívni.  
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Ilyen jó hírt hozni Lajosmizsének, ezt nagy örömmel fogadjuk 
mindig, ezt meg kell lépni és folytatni kell. Hogyan lesz a szerződéskötés? 
Füzi András  
Az Akadémiai Egyesület fog szerződést kötni. Az önkormányzattal 3-as megállapodás 
lesz, az önkormányzat, a Mizse KC és a Széchenyi Akadémia köt szerződést, a 
tulajdoni jogokat az önkormányzat kapja. Az önkormányzat vállalja a fenntartási  
jogokat és üzemeltetni kell, mert a győri egyesület ezt nem tudja vállalni. Tulajdonjog 
ezzel átkerül az önkormányzathoz. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ennek a projektnek a tervei elkészültek már? 
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Fűzi András 
Az már elkészült, azt a tervet adaptáltuk ide. Ha az megfelel Lajosmizsének, akkor a 
tervezési költség 1/3-ra csökken. 
Basky András polgármester 
Nekünk a legoptimálisabb megoldást kell megtalálni, mindenképpen az iskola mellé 
kell tenni, mert délelőtt és délután is az iskola céljait szolgálja. Lehet használni 
ballagásnál, tanévnyitónál, tanévzárónál. Ez olyan épület, ami kiszolgálja a várost. 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
Mikorra valósulhat meg? 
Füzi András 
2016-ra. A pénzfeltöltés december végére lesz meg. Az engedélyezési tervek és a 
kiviteli tervek is elkészülnek. Jó néhány ilyen épületet felépítettünk már. Ősszel már a 
kiviteli tervek meglesznek, a kivitelező meglesz. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezt az Egyesület irányítja? 
Fűzi András 
A Széchenyi Akadémia irányítja. Nagyon fontos tervezés és költségszámítás 
szükséges, hogy ne a minőség rovására menjen. Nagyon ki vannak élezve ezek a 
projektek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nem történhet meg, hogy elindul a beruházás és nem fognak a pénzügyi források 
megérkezni hozzá? 
Füzi András 
Mi akkor fogunk kapni végleges építési határozatot, ha az építési szabályokat 
megadjuk. Addig mi nem fogunk semmilyen célra feltöltést venni, amíg nem áll 
Lajosmizse rendelkezésére a pénz. 
Belusz László bizottsági elnök 
Ebben a 291 millió forintban mi van benne? 
Fűzi András 
Minimális parkoló, 6 db öltöző, 2 nagy öltöző a kis csapatok részére, 2 nagy öltőző a 
felnőtt csapatoknak, egy egészségügyi szoba, 4 db nagy helyiség, raktárhelyiség, egy 
irodahelyiséget tudunk biztosítani a Kézilabda Clubnak és egy fogadótér és egy olyan 
tér, ahol kisebb fogadásokat lehet bonyolítani (szendvics, kávé, vendéglátóhely), mobil 
lelátó, amit 500 főre lehet lenyitni, 1500 m2-es sportcsarnok, amiben 3 tornatermet 
lehet leválasztani.. A szellőzést a csarnokban is meg kell oldani, ezért egy szellőztető 
is be lesz építve. A napelem végpontjait is tartalmazza a beruházás, a napkollektorok 
elhelyezhetők lennének a csarnok tetején. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Az épület fűtése milyen lesz, az önrészt mikor kell átadni? 
Füzi András 
Az önrészt június 30-ig kell leigazolni az Egyesületnek, a Mizse KC-n keresztül lehet 
kivitelezni. A fűtése gázfűtés. Az épület kivitele vasbeton- és könnyűszerkezetes. 
dr. Adonyi Lajos 
Június 1-ig a Mizse KC-nek kell átutalni a pénzt? 
Füzi András 
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A Mizse KC-vel kötünk szerződést és letéti szerződést készítünk. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. 
Mezei Anett bizottsági tag 
Kisebb fogadások helyszínéül is szolgálhat ez az épület. Korábban volt egy pályázati 
lehetőség, amit a Főnix Dance Táncklub be szeretett volna nyújtani, de nem tudott 
megvalósulni. A Tánc- és Sport Egyesület is be tudna szállni, csak nem tudom, hogy 
lehetséges-e bármelyik helyi egyesülettel szerződést kötni. 
Fűzi András 
Nekünk ez nem okoz problémát, ebbe a közel 300 millió forintba kell beleférni. 
Basky András polgármester 
Végig kell gondolni, hogy mi az, ami a 291 millió forintba belefér? Bizonyos 
mozgásterünk van. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdés, vélemény, kiegészítés van-e? Nincs. Ennek a lehetőségnek örülni tudunk, ezt 
én maximálisan támogatom. Köszönjük, hogy elhozták Lajosmizsére ezt a lehetőséget. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Sportcsarnok építés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek, hogy járuljon hozzá az új sportcsarnok építéséhez. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) 
intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A Klébersberg Intézet pályázatot írt ki az önkormányzat, mint fenntartó részére. Alsó 
tagozatos intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására Kálmán Éva nyújtott be 
pályázatot és 2010. óta látja el az intézményvezető-helyettesi feladatokat. Egyik 
pályázatban szerepelt, hogy a lajosmizsei elvándorlást hogyan gondolja megállítani? 
Egy pár szóban kiegészítenék, hogy ezt hogyan lehetne megoldani? Mi az elgondolás a 
jövőre vonatkozóan, hogy az iskolából való tanuló elvándorlás csökkenjen, mivel 
lehetne jobbá tenni az iskolában ezt a helyzetet? Szó volt az előző bizottsági ülésen, 
hogy 10 millió forint lesz a padok cseréjére az iskolában. Szakma szempontjából mi 
az, amit hozzá tudnak tenni, hogy megszűnjön ez az elvándorlás. 
Kálmán Éva pályázó 
A sportiskola 4. éve működik. Igyekszünk, hogy jól működjön. A sakk módszert is 
bevezettük a jobb tanulás érdekében. Első osztályba vezetjük be az idegen nyelvet. A 
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sakk módszer szerinti tanulás egyedülálló a megyében. Van egy olyan nap, amikor az 
első osztályba lépő óvodás gyermekek ellátogatnak az iskolába.  
Azt gondolom, hogy az elvándorlás stagnál jelen pillanatban. 
Örülünk az új sportcsarnoknak, ebben van minden reményünk. 
Szappanos Csilla pályázó 
Azt szeretném, hogy akreditáltak legyünk. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az év elején a szülőket módszeresen tájékoztatják, hogy milyen újítások vannak. Nem 
csak a jó logikával rendelkező gyermekeknek, hanem minden gyermeknek jó módszer 
a sakk módszeres tanítás.  
Nagyon jó a kapcsolat az alsó- és felső tagozatos pedagógusokkal. Én úgy látom, hogy 
nagyon sokat tesznek azért, hogy Lajosmizsén maradjanak a lajosmizsei gyermekek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A probléma a felső tagozatban van. Mi a terv, hogy az iskola a jövőben 
megakadályozza a diákok elvándorlását. A nevelő tantestületben van-e pozitív 
változás? A felső tagozatos tanári munkaközösségben, az iskolához való hozzáállás 
tekintetében és a közösséghez való hozzáállás tekintetében van-e változás?  A 
probléma nem az óvodához és az alsó tagozatos szülőkhöz, tanító nénikhez vezethető 
vissza, hanem a felső tagozatban „robban a bomba”. 
Szappanos Csilla pályázó 
A felső tagozatosoknak Családi napot rendeztünk, ami összefogta a szülői, a gyermek, 
és a pedagógusi közösséget. Annyit tudunk tenni, hogy képzésre neveztük be a 
tantestületet. A tantestületünk egy idősödő tantestület, ami maga után vonja a a 
szakmába való belefáradást. 
Az alsó tagozat egy másik világ, a szülőknek az elvárása sem a valóságnak felel meg. 
A nagyfokú gyermekelvitel megszűnt.  
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Felső tagozatban robban a bomba. Van ismételten egy 8 osztályos gimnázium. A 
Katona József Gimnázium pedig 6 osztályos gimnázium. Van olyan szülő, akinek a 
gyermeke még nem is iskolás, s közli, hogy a gyermeke 4 évig fog idejárni és utána 
viszi Kecskemétre. 
Mihez képest sok, akiket elvisznek. Vannak olyan tanulóim is, akiket visszahoztak. 
Szíve joga a szülőnek, hogy elvigye a gyermekét. Ezzel nem tudunk mit tenni. Ezt 
elemezte a tantestület, de aki viszi, az nem óhajtja velünk közölni. Van olyan szülő, 
aki háromszor viszi el az osztályból a gyermekét, pedig kitűnő tanuló a gyermek. 
Minden eset más és más. Azt is tudni kell, hogy a KLIKK létezése óta belső 
átrendeződést kellett végrehajtani, sajnos meg kellett válni egy nagyon jó 
szakembertől (német pedagógus). Örültünk, hogy kaptunk helyette.  
Mivel Kecskeméthez közel vagyunk, ez bizonyos szempontból nem jó. Azzal sem 
tudok mit kezdeni, ha valamelyik kolléga hiányzik, mert beteg. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek nagy feladata és szerepe van abban, hogy 
hogyan alakul a gyermekek helyzete. Én közvetítettem mások véleményét is. 
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Véleményem szerint a vezetőknek az a feladata, hogy a munkatársait ösztönözze a 
maximális munkára. Lajosmizsei nevelőtestület nagyon sokat tehet az ügyért. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Egy hatalmas változáson megy keresztül a tantestület, ennek ellenére szeretném 
megdicsérni, mert nagyon szépen teljesítenek. 26 óra a tényleges órája a pedagógusnak 
és utána jön a szakkör, napi 1,5 óra az, amit szabad idejéből eltölt a kolléga. Azoknak 
az elvárásoknak kell eleget tenni, amit egy pedagógusnak csinálni kell. Ezt nem látják 
a szülők. Rengeteg adminisztráció, versenyre vinni a gyermekeket, túlóra van, ezért 
fizetés nem jár. Rengeteget dolgoznak a kollégák. Nem tudom, hogy van-e másik ilyen 
szakma, amihez mindenki annyira ért, mint a pedagógusoknak a munkáját elemezni. 
Varga Mária bizottsági tag 
Egy kicsit szigorúak vagyunk a felső tagozatosokhoz. Eddig a mindenkori igazgatónak 
a hatásköre volt, hogy megnevezze, kivel szeretne együtt dolgozni. Én igen szavazattal 
fogom támogatni a két pályázó pályázatát. 
Belusz László bizottság elnöke 
A tantestületben az egymáshoz való kollegalitás egy pozitív irányt hozott. Van-e még 
kérdés, hozzászólás? Nincs. Természetesen támogatjuk a két pályázónak a pályázatát, 
a KLIKK felé ezt fogjuk javasolni. A munkájukhoz sok sikert, egészséget kívánunk. 
Kérem, hogy aki a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó 
tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására Kálmán Éva megbízását 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai  
Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi 
beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
   Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátásá- 
   ra Kálmán Éva megbízását támogassa. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérem, hogy aki a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (felső 
tagozat) intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására Szappanos Csilla pályázatát 
(megbízását) támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
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46/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai  
Általános Iskola (felső tagozat) intézmény- 
vezető-helyettesi beosztás ellátására beérkezett 
pályázat véleményezése 

 HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a La- 
  josmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (felső tagozat) in- 
  tézményvezető-helyettesi beosztás ellátására Szappanos Csilla megbí- 
  zását támogassa. 
  Felelős:     A bizottság 
  Határidő: 2015. június 25. 
 
3./ Napirendi pont 
Járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
A területek újra lettek számolva, a valós méreteket lemérve, pontosítva kerültek 
meghatározásra. Jegyző úrnak van-e még kiegészítése, hozzászólása? 
dr. Balogh László jegyző 
5. oldalon változtatás van. 2. számú megállapodás 1. mellékletében a „Közös 
használatba kerülő helyiségek” közül a „7. folyosó” mérete 14,2 m2 , a”8. folyosó” 
helyesen „10. folyosó”, melynek mérete 26,1 m2.. A négyzetméter a szorzók 
szempontjából nem változik. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb észrevétel, módosítás? Nincs. Elfogadásra javaslom a járási 
hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítását azzal, hogy a 2. számú 
megállapodás 1. mellékletében a „Közös használatba kerülő helyiségek” közül a „7. 
folyosó” mérete 14,2 m2 , a”8. folyosó” helyesen „10. folyosó”, melynek mérete 26,1 
m2.. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
47/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Járási hivatalok kialakítására vonatkozó 
megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a járási 
  hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítását azzal, 

hogy a 2. számú megállapodás 1. mellékletében a „Közös használatba 
kerülő helyiségek” közül a „7. folyosó” mérete 14,2 m2 , a”8. folyosó” 
helyesen „10. folyosó”, melynek mérete 26,1 m2.. 
 
Határidő: 2015. június 24. 
Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének – 2015. március 
1. napjától hatályos módosítások – utólagos felülvizsgálata. 
Belusz László bizottság elnöke 
2015. március 1-től új szociális ellátásokról szóló rendeletet alkottunk. A 
finanszírozási feltételek megváltoztak. A rendelet csak és kizárólag az utólagos 
hatásvizsgálatról szól, hogy januártól májusig melyek azok a pénzek, amik kifizetésre 
kerültek. A számok nem nőnek, hanem csökkennek. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, módosítás. Elhangzott az, hogy amikor a 
rendelet megalkotás megszületett, 2 hónapon belül a jegyző úr felülvizsgálja és 
módosítja a rendeletet, de még nem volt.  
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tett módosításokat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kerüljenek beépítésre bizonyos korlátok, amivel jobban kiszűrhetővé válik azoknak az 
embereknek a száma, akik nem jogosultak, illetve jogosultak a rendkívüli szociális 
segélyre. Ezek a következők: 

- a benyújtandó igazolásokat tételesen felsorolva kell beadni, ami kb. 10-11 db; 
- a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén ki az, aki jogosult 

támogatásra; 
- egy másik szociális rendeletből olvastam, hogy családonként legfeljebb 

háromszor állapítható meg és nem haladhatja meg a 30.000.- Ft-ot. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezekkel a módosításokkal csínján kell bánni, mert azokhoz nem fog eljutni a 
támogatás, akik a legjobban rászorulnak erre, mert megaláztatásnak vélik ezt a dolgot. 
Eddig működött, a polgármester úr jól kezelte ezt a hálátlan feladatot. Nem 
feleslegesen szórta a pénzt, a bizalmat meg kell hagyni továbbra is a polgármester 
úrnak. Amíg a számok nem nőnek, a rendeletben előírt értékek megmaradnak, én 
véletlenül sem tennék bele olyan plusz intézkedést, amik elrettentésként hatnak. 
Az előterjesztést elfogadásra javaslom, a szeptemberi számokat meglátjuk és várjuk a 
végrehajtási utasításokat. Maradjanak továbbra is a polgármester úr hatáskörében ezek 
a fékek. 
Borbély Ella bizottsági tag 
30 %-a az eddig segélyezésre kiadott pénz a 7 millió forintnak. Eddig sem adott többet 
senkinek, mint amennyit időarányosan lehetett. Nem a polgármester úrnak a feladata, 
hogy a segélyért bejövő fiatal embereket munkára utasítsa, hogy ne segélyt kérjenek. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az idős nyugdíjasok nem tudnak idejönni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Az előterjesztést elfogadásra javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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48/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendeletének – 2015. március 1. napjától hatályos módosítások 
- utólagos felülvizsgálata. 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányza- 
   ti rendeletének – 2015. március 1. napjától hatályos módosítások 

utólagos felülvizsgálatát. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
áttekintése 
Belusz László bizottság elnöke 
2013-ban Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Lajosmizse 
Város Önkormányzata Helyiségegyenlőségi Programját 5 évre. Ezt 2 évenként felül 
kell vizsgálni. A program itt van nálunk. Be kell mutatni a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programban tervezett intézkedéseket, a fejlesztési célokat. Helyzetelemzést kell 
biztosítsunk. Ezek alapján elkészült egy akadálymentesítés. A munkahelyi öltöző 
kialakult. 
Van-e kiegészítés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintését, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
49/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
áttekintése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjá- 
  nak áttekintését. 
  Határidő: 2015. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
XXII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
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Belusz László bizottság elnöke 
Az elmúlt ülésen tárgyaltuk a Lajosmizsei Napok programtervezetét. A bővített 
változatot megkaptuk, ehhez a költségelőirányzatot is, amiben a rendelkezésre álló 
összeget 1 millió forinttal lépte túl. Megtalálhatóak benne a jászsági fellépések 
programjai, a délutáni programban megmaradt a tűzijáték, Kistehén Együttes 
koncertje. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságon az a döntés született, hogy a plusz 1 millió forint 
összeget - tekintettel a sportcsarnok építésére és a leendő tartalékkeretre – nem lehet 
hozzátenni. Megkértük a Művelődési Hz igazgatóját, hogy szponzorok bevonásával 
hogyan lehet a pénzt lentebb faragni. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? 
Varga Márta bizottsági tag 
A tűzijáték az egyetlen olyan esemény, ami sok embert megmozgat. Én a tűzijátékról 
nem mondanék le. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nem arról volt szó, hogy tűzijáték ne lehetne Lajosmizsén, hanem szponzorálja a 
tűzijátékot valaki. 
Basky András polgármester 
Korábban a helyi vállalkozások is támogatták, ha kértünk támogatást. Nem biztos, 
hogy az országos sport rendezvényt - az íjászokat - nem kellett volna 400.000.- Ft-al 
támogatni. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
A nagy szponzorok már a Szamóca Fesztivált megtámogatták. Nem biztos, hogy 
szerencsés újra támogatást kérni. Én így nem tudok szerződést kötni, mert nem biztos, 
hogy tudnak várni még tovább. 
Varga Mária bizottsági tag 
Nagyon nehéz ismert együttest találni. Mi nagyon örültünk ennek a 470.000.- Ft-nak, 
hogy ennyiért eljön a Kistehén Együttes. 
Basky András polgármester  
Az íjászokat is támogatni kell. 
Belusz László bizottság elnöke 
Egy 500.000.- Ft-ot adjunk még a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatához és 
megpróbálni azokat a lehetőségeket, amiket tudunk. 
Basky András polgármester 
Ha 500.000.- Ft-ot hozzáteszünk és a Galambász Egyesületnek 50.000.- Ft-ot nem kell 
adni. 
Belusz László bizottság elnöke 
A programot elfogadásra javaslom, 500.000.- Ft-ot hozzáteszünk. 
Basky András polgármester 
Az íjászoknak legyen 300.000.- Ft, a galambászok ne kapjanak 50.000.- Ft-ot. Ha 2-3 
vállalkozót megkérdezünk, akkor biztosan tudnak segíteni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én is egyetértek a Művelődési Ház igazgatójával, hogy ne júniusban tárgyaljuk a 
Lajosmizsei Napok programtervezetét, hanem korábban. 
Varga Mária bizottsági tag 
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Ahhoz, hogy egy ilyen nagy rendezvényt megcsináljunk, sok mindent ki kell hordani, 
minden felszerelést nekünk kell kihordani. Arra gondoltunk, hogy ehhez segítség 
kellene. Közmunkások dolgoznak az önkormányzatnál és ehhez tőlük szeretnénk 
segítséget kérni. Nagyon sokszor kértünk segítséget és visszautasítást kaptunk. 
Basky András polgármester 
Ha rendezvény van és segítség kell, Kovács Gábortól kell segítséget kérni. Egyeztetés 
kérdése és megoldható.    
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Varga Mária bizottsági tag 
Bejelentem érintettségemet, s e napirendi pontnál nem kívánok szavazni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta, hogy Varga Mária 
bizottsági tag e napirendi pont szavazásánál nem vesz részt a szavazásban. 
Aki elfogadja a XXII. Lajosmizsei Napok programját azzal, hogy 1.000.000.- Ft 
helyett 500.000.- Ft kerüljön még hozzá a költséghez, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- 1 fő nem szavazott – Varga Mária - az alábbi határozatot hozta:  
50/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
XXII. Lajosmizsei Napok programjának  
elfogadása 

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

letnek, hogy fogadja el a XXII. Lajosmizsei Napok programját  
azzal, hogy a Lajosmizsei Napok 2.000.000.- Ft-os költségéhez 
még plusz 500.000.- Ft legyen hozzátéve az 1.000.000.- Ft helyett. 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
7./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatásetikai Szabályzata 
Belusz László bizottság elnöke 
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény rögzíti a hivatásetikai törvény 
alapelveit, ami a hivatal részére vonatkozik, s kötelezővé teszi a hivatal etikai 
alapelveket. Ami a mellékletben szerepel, teljes mértékben elfogadható és az alapvető 
emberi normákra vonatkoztatható vissza. Ez miért csak mostantól lesz hatályos? 
dr. Balogh László jegyző 
Visszamenőleges hatállyal, s ezek terheket jelentenek a kollégákra. Ez a fegyelmi 
felelősségre vonásnak egy enyhébb változata tulajdonképpen. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javasoljuk, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatát, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
51/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati  
Hivatal  Hivatásetikai Szabályzata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Lajosmi- 
  zsei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatát. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Borbély Ella bizottsági tag 16.15 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
A Labdarúgó Club öltözőjének tetőtere beépítésre került, a 30 %-os önrészre, 
1.624.000.- Ft-ra kértek támogatást. Javaslom a támogatás megadását. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás, Nincs. Elfogadásra javaslom a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelmét, s az 1.624.000.- Ft támogatás 
megadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
52/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 
kérelme 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  
   hogy a fejlesztés költségigényének 30 %-át, 1.624.000.- Ft-ot biz- 
   tosítsa a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukcióra 
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Belusz László bizottság elnöke 
100 %-os támogatottságú pályázatról van szó, Központi Óvoda, Attila utca 6. , 
nyílászárók cseréjére, homlokzati falak szigetelésére, lapostető hőszigetelésére, a 
Rákóczi utcai Óvoda, Rákóczi u. 30., nyílászárók cseréjére, homlokzati falak 
szigetelésére, padlásfödém szigetelésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” című konstrukcióra a pályázat benyújtását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
53/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című konstrukcióra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány-
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  
  „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című  
  konstrukcióra a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú pályázat benyújtás- 
  ra kerüljön. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérem Horváth Sándort, hogy tájékoztasson bennünket erről. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Önkormányzati fenntartású intézmény gyarapítására, felújítására lehet pályázni. A 
pályázat célja, hogy támogatásban részesüljenek az önkormányzati fenntartású 
közművelődési intézmények, mely támogatás révén lehetőség nyílik a műszaki 
technikai eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására, épületek karbantartására  
és felújítására. A pályázat benyújtási határideje 2015. június 29. Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója benyújtotta Önkormányzatunk részére a 
pályázat műszaki tartalmát jelentő anyagokat, így az alábbi 3 célterületre igényelnénk 
a támogatás A főbejárat feletti előtető esővíz elvezető csatornájának javítására bruttó 
495.300.- Ft, a LED fényújságra bruttó 1.635.728.- Ft, a szabadtéri színpad felületének 
felújítása bruttó 400.000.- Ft, összesen bruttó 2.531.028.- Ft. Minél nagyobb önrészt 
vállal ebben az önkormányzat, annál nagyobb támogatást kap. Minden pályázatot 
támogatnak, ami beérkezik. Ennél a 2,5 millió forintos összegnél 500.000.- Ft-ot vállal 
be az önkormányzat.  
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Belusz László bizottság elnöke 
Én javaslom ennek a támogatását. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázat benyújtását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
54/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázat be- 
   nyújtását az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
I. Sipos Anita szolgálati lakás iránti kérelme 
II. Jagica Erika szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
Sipos Anita az óvodával szembeni társas házban lakik. Neki is lejár a két év. Az ő 
kérelme is benyújtásra került, szeretné még 2 évre bérbe venni a lakást. Én javaslom a 
kérelem elfogadását. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Sipos Anita szolgálati lakás iránti 
kérelmét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Sipos Anita szolgálati lakás iránti 
kérelme 

HATÁROZAT 
 

1./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizott- 
sága Sipos Anita kérelmét elfogadja, és 2015. július 01. napjától 
engedélyezi a Lajosmizse, Szabadság tér 11/B 6. szám alatti 
önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2017. június 30. 
napjáig. 

    
  2./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 
   megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
   Felelős:  Önkormányzati Bizottság, polgármester 
   Határidő: 2015. június 24. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Jagica Erika a Lajosmizse, Dózsa György út 95. I/3. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakásban lakik. Lejár a két év bérleti idő, s ismét szeretné igénybe 
venni 2 évre. Ennek nincs semmi akadálya úgy gondolom, javaslom a kérelem 
elfogadását. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Jagica Erika szolgálati lakás 
iránti kérelmét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Jagica Erika szolgálati lakás 
iránti kérelme 

HATÁROZAT 
 
  1./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága  
   Jagica Erika kérelmét elfogadja, és 2015. július 15. napjától enge- 
   délyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 95. I.3. szám alatti önkor- 
   mányzati szolgálati lakás bérbeadását 2017. július 14-ig.  
 
  2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 
   megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
   Határidő: 2015. június 24. 
   Felelős:     Önkormányzati Bizottság, polgármester 
 
 
12./ Napirendi pont 
Szent Vendel szobor, tájékoztatás szóban. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérem a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A Szent Vendel szobor rossz állapotban van és fel kellene újítani. Süveges atya ezt 
már jelezte felém. A Szent Vendel szobor tekintetében valamilyen megoldást 
keressünk. Kérjünk be árajánlatot erre vonatkozóan. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Szent Vendel szobor felújítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
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   Szent Vendel szobor felújítására vonatkozóan legyen bekérve ár- 
   ajánlat. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 13./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es vasbeton víztorony elbontásához 
Belusz László bizottság elnöke 
Augusztus 31-ig kell, hogy elbontásra kerüljön a víztorony, ehhez a hozzájárulást meg 
kell adni. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
58/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a 200 m3-es  
vasbeton víztorony elbontásához 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
  200 m3-es vasbeton víztorony elbontásához a tulajdonosi hozzájáru- 
  lást adja meg az Önkormányzat az előterjesztés határozat-tervezete sze- 
  rint. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
13./ Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat hiánypótlásához 
szükséges döntés. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Egészségház fűtéskorszerűsítése kerül megvalósításra. Vannak olyan területek, 
amiket támogat a pályázat. 9.765.000.- Ft az érétke. Arról kell dönteni, hogy a 
pályázat benyújtásra kerüljön. 10 millió Ft-os önerő kell a pályázatra. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy az Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat 
hiánypótlásához szükséges döntés megtételre kerüljön az előterjesztés határozat-
tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2015. (VI. 24.) ÖB hat. 
Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos 
pályázat hiánypótlásához szükséges döntés 
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HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 
16.20. órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
   
   
 

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