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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
                Bizottsága 2015. május 20-án, 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 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Mezei Anett késik az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Dömötör Klára Edit irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
 
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 6 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosítására javaslata. Amennyiben nincs, elmondom, hogy 
lett volna egy zárt ülési napirendi pont is, (Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó 
szándékról) de miután kiküldésre került a meghívó, kiderült, hogy nem kérnek az 
érintettek zárt ülés keretében történő tárgyalást, ezért a zárt ülési napirendi pontot is a 
nyílt ülés keretében tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról  Basky András 
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               polgármester 
2./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója Basky András 
      a 2014. évben végzett munkájáról     polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2015. (….) önkormányzati rendelete a városi kitünteté- polgármester 
     sek alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.)   
     önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése  Basky András 
          polgármester 
5/ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga- Basky András 
     tására pályázat benyújtása      polgármester 
6./ Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola mű- Basky András 
     ködtetői feladatainak eljárásáról döntés    polgármester 
7./ A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és 0666. hrsz-ú köz- Basky András 
      területek névadása       polgármester 
8./ Az alapellátásban dolgozó orvosok 2014. évi szakmai beszá- Basky András 
      molója         polgármester 
9./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- Basky András 
      tai ellátásának értékelése      polgármester 
10./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András 
     számolója a 2014. évi tevékenységről     polgármester 
11/ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasá- Basky András 
      gi Szervezete átfogó beszámolója a 2014. évi tevékenységéről polgármester 
12/ Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  Basky András 
      2014. évi munkájáról       polgármester 
13./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 
Belusz László bizottság elnöke 
Felkérem a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Nekünk van egy feladat ellátási szerződésünk a Fogsordoktor BT-vel. Szabó Izabella 
doktornő és a BT között további szerződések vannak. A doktornő a praxisjogot 
értékesíteni szeretné a Dénes doktor úrnak, s azt kérnék, hogy ehhez mi járuljunk 
hozzá. Ahhoz, hogy a Dénes doktor úrral kívánunk-e szerződést kötni, majd a 
Képviselő-testület fogja eldönteni. 
Előzetes véleményezésre meg kell küldeni a javaslatot az ÁNTSZ felé. A 
véleményezés részükről meg is történt. A doktor urat a csatolt mellékletben 
alkalmasnak minősítették azzal, hogy néhány megjegyzést is tettek. A Képviselő-
testületnek lehetősége van, - amennyiben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, vagy 
nem kíván – később feladat-ellátási szerződést kötni a doktor úrral. Mi a Fogsordoktor 
BT-vel feladat-ellátási szerződésben vagyunk. Konzultáltunk a társhatóságokkal is. Ha 
a Képviselő-testület feladat-ellátási szerződést kíván kötni a doktor úrral, tájékoztatni 
kívánom a Képviselő-testületet arról is, hogy a Fogsordoktor Bt-vel szerződésben lévő 
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doktornő meg kívánja szüntetni a szerződést 2015. május 31-vel, június 1-vel 
megnyílik az a 6 hónap, ami alatt értékesítheti a praxisjogát. Ilyenkor a BT 
helyettesítéssel tudja megoldani az ellátást. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. A Dénes doktor úrról van egy vélemény a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivataltól. Kérjük Dénes doktor urat, hogy mutatkozzon be. 
dr. Dénes Zsolt pályázó 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. 25 éve vagyok ezen a pályán. Gyermekfogászatból, 
fogszabályozásból szakvizsgám van, kisebb fogműtéteket is el tudok végezni.  
Pozitívnak tartom azt, hogy rengeteg magán-nyugdíj pénztárral van szerződésem. Itt 
említenék régebbi gyakorlatomból, hogy szellemi fogyatékos gyermekeket is 
kezeltem, évekkel ezelőtt szó volt ilyenről, el tudnék vállalni ilyen rendelést is, régen 
lett volna rá igény. Kerekegyháza mellett lakunk, Lajosmizsétől 10 km-re. 
Belusz László bizottság elnöke 
Meg szeretném köszönni a doktor úrék jelenlétét és majd a bizottság dönt. 
 
13.30 órakor dr. Dénes Zsolt és felesége, valamint a Fgsordoktor BT képviselője 
eltávozott az ülésről. 
 
Borbély Ella bizottsági tag 
Az alkoholos befolyásoltságot nem helyesli a Kormányhivatal. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Hogyan tudunk kilépni ebből a helyzetből. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha mi nem találjuk megfelelőnek a Dénes doktor urat, akkor a Fogsordoktor Bt-nek a 
feladata, hogy biztosítsa a fogászati ellátást az eltávozó doktornő körzetében. Ha a BT. 
nem teljesíti a feladat-ellátást, akkor az önkormányzatnak kell belépni helyettesítésre. 
Az önkormányzatnak törvényi lehetősége, hogy megköti a szerződést, vagy nem. 
Viszont 45 napon belül dönteni kell, mert ha nem, akkor az azt jelenti, hogy 
automatikusan hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy dr. Dénes Zsolt alkalmazásba 
kerüljön. 
Belusz László bizottság elnöke 
A B./ határozat-tervezet szerint nem kötjük meg a szerződést. Ezt a határozat-
tervezetet javaslom elfogadásra, mert az önkormányzat nem kíván szerződést kötni dr. 
Dénes Zsolt fogorvossal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Döntés praxisjog elidegenítésére  
vonatkozó szándékról 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés B./ határozat-tervezetét, mely szerint Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzatának Képviselő-testülete ne kössön feladat-ellátási szerződést 
  dr. Dénes Zsolt fogorvossal. 
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  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett 
munkájáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A beszámoló tartalmazza a hivatal összetételét. A bevételek tekintetében az iparűzési 
adó kis mértékű csökkenést mutatott, a gépjármű adó megnövekedett. A jövőkép 
megfogalmazása az 50. oldal. Láthatjuk a feladatokat, a munka mennyiségét. A 
beszámoló nagy terjedelmű. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, 
vélemény. Megkérdezem dr. Balogh László jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést 
tenni az írásos anyaghoz?  
dr. Balogh László jegyző 
Nem kívánok, amennyiben kérdés van, válaszolok. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. 
évben végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Lajosmi- 
  zsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. évben vég- 
  zett munkájáról. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Felmerült az igény, hogy a szakmai kitüntető díjakon kívül elismerő oklevél is 
szerepeljen a listában. A rendelet módosítása ezt a plusz elismerési címet tartalmazza. 
Felmerült a kérdés, hogy a 11. pontban az elismerő oklevél mellett egyéb juttatás 
címén valamilyen elismerésben részesüljön. Aki ezt a címet megkapja, legalább egy 
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20.000.- Ft értékű ajándékot, vagy ajándékutalványt kapjon. A polgármester eldönti, 
hogy a 20.000.- Ft milyen formában legyen átadható. 
dr. Balogh László jegyző 
Azt át kell gondolni, hogy nehogy reprezentációs adó alá essen. 20.000. Ft értékű 
jutalomban részesüljön nettóban. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A 3. szakasz. 4. pont. Elismerő oklevél adományozásáról a polgármester dönt, a 
Képviselő-testület nem dönthet? 
Basky András polgármester 
Dönthet a Képviselő-testület. is. 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester dönt, de a képviselő is és az intézményvezető is jelölhet. 
Van-e még javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az elismerő oklevél 
mellett nettó 20.000.- Ft értékű jutalomban részesüljenek az elismerésben részesítettek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és  
adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
   5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal a  
   kiegészítéssel, hogy az elismerő oklevél mellett 2016. évben  

nettó 20.000.- Ft értékű jutalomban részesülnek az elismerésben  
részesítettek. 

   Határidő: 2015. május 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásnak megszervezése 
Belusz László bizottság elnöke 
Az óvoda székhely intézménye 2015. augusztus 3-tól augusztus 31-ig, a Rákóczi úti 
óvoda 2015. június 22-től július 31-ig, a Szent Lajos utcai tagintézmény 2015. június 
15-től – 2015. július 31-ig, a Felsőlajosi Tagintézmény 2015. augusztus 03-tól – 2015. 
augusztus 31-ig tart zárva. Ezen időszakok alatt több szülőnek problémát jelent óvodás 
gyermekének, sőt az iskolai szünet alatt iskolás gyermekének is az elhelyezése. Ennek 
megoldására van a gyermekek nyári napközbeni elhelyezése tábor formájában, s ezen 
gyermekek ellátásáról gondoskodni kell. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
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Sebők Márta bizottsági tag 
Hány gyermek jelentkezett napközire? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Hétfőig 6 gyermek adta le jelentkezését, tavaly sokkal több volt, de ez majd fog még 
emelkedni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezésével 
kapcsolatban elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásnak megszervezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak 
értékelése 
Belusz László bizottság elnöke 
Az értékelés tartalmazza a gyámhatósági, gyámügyi feladatok fejezetét, a jövőre 
vonatkozó adatokat, célokat, a szülő szervezet működését, és még számos egyéb 
fontos témát. A beszámoló érthető és igen részletes. 
Az értékelés bemutatja a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 
éves korosztály adataira; az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni 
ellátások biztosítására vonatkozó adatokat; az önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat; a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező 
szervek ellenőrzésének megállapításait; a jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; a bűnmegelőzési cselekvési program és 
koncepció főbb – elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 
Meg szeretném kérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
bizottsági tagoknak? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Sokszor átolvastam, nagyon felelősségteljes munkát végeznek. A feladatuk egyre nő, 
némi nemű létszámigényt is jeleztek a családgondozóknál. A házi orvosok, 
gyermekorvosok nem mindig együttműködőek a Családsegítő Szolgálattal azt 
hallottam.  
 



 8

 
 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna Családsegítő Szolgálat 
Kormányhivatali ellenőrzés volt. A hivatali intézkedés megtörtént. Az egyik háziorvos 
felemlíti a problémákat, a másik nem. A kezdeményezést a magunk részéről 
megtettük. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival jó a kapcsolat. A gyámügynél tapasztalunk 
nehézkesen alakuló dolgokat. Több családnál tapasztalható az, hogy nem történik 
semmi, hogy ahol nagyon szükséges, nem emelik ki a gyermeket. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Mit kellene tenni a gyámügynek? 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna Családsegítő Szolgálat 
A törvény előírja,hogy ha két év alatt nem sikerül a családban változásnak 
bekövetkezni, akkor a gyermek kiemelése a feladat. Mi egyetértünk az iskolával és az 
óvodával. Mi kezdeményezzük az egyéb döntést, de ez nem történik meg. A 
Gyámhivatalnak meg kellene lépni a családból való kiemelést az otthon maradó 
testvérek érdekében. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
37 fő az intézményi létszám. Nem tudok áthelyezni egyik helyről a másik helyre 
szakembert, mert mindenhol az a minimum 1-2 fő van. A Családsegítő Szolgálat 
hátrányos helyzetben van ezen a téren. 
 
14.15 órakor megérkezett Mezei Anett bizottsági tag, a továbbiakban a bizottság 7 
fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta bizottsági tag 
A logopédus munkáját nem látom a beszámolóban. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A logopédus óraszámát a Kecskeméti Szakszolgálat adja meg és ők a törvény alapján 
adnak számot és engedi őket, hogy tevékenykedjenek. A szakszolgálat a kicsikkel való 
foglalkozást nem tartja kötelezőnek. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e kérdés, hozzászólás még? Én azt kérdezem, hogy a helyi gondolkodás helyi 
szinten, ezzel mire gondolt az iskola igazgatója? 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
A vezetés óralátogatásokat tesz, különböző tapasztalatokra teszünk szert és van olyan 
osztály, ahol rendszeresen ablakot kell nyitni az ott lévő kellemetlen bűz miatt. Ezek a 
gyermekek, akik ezt okozzák, olyan körülmények közül jönnek, ahol 20 m2-es helyen 
laknak, és nincs meg a megfelelő higiénia. Viszont ebben az osztályban több az a 
gyermek, aki rendes életkörülmények között él. Mi az, amit lehetne közös erővel tenni 
a higiénia érdekében? Az ilyen jellegű kérdésekben a szülők több alkalommal 
felkeresnek bennünket, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a helyzettel. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A testnevelésórák alkalmával lehetne zuhanyozni a gyermekeknek, ha erre lehetőség 
lenne, csak az a probléma, hogy nincs meg az infrastrukturális feltétel ehhez. 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna Családsegítő Szolgálat 
Mi küzdünk ez ellen. Az ÁNTSZ által a fej tetvességi gócpont le lett kezelve. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az intézmény megteszi, amit meg tud, de a gyermek ugyanabba a környezetbe megy 
vissza délután, ahonnan jön és kezdődik minden ugyan onnan, ahonnan elindultunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az oktatást és a szociális problémát nem lehet egy lapon kezelni. A kollégiumnál is az 
volt a probléma, hogy az oktatási feladat mellett szociális problémát látott el. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
köszönjük a beszámolót, megfelelően tagot, átlátható, elfogadásra javasoljuk. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta:  
35/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásnak értékelése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátá- 
  sának értékeléséről szóló beszámolót. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása 
Belusz László bizottság elnöke 
Egy pályázat jelent meg, melynek keretében lehetőség nyílik intézményi felújításra. 
Ebből, ami a leginkább legkedvezőbb, az intézményfejlesztés, mert az Egészségház 
energetikai korszerűsítése, kazáncseréje valósulhatna meg. Javasoljuk a pályázat 
benyújtását.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázat benyújtásra kerüljön az Egészségház energetikai korszerűsítésére és 
kazáncseréjére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nincs – 
az alábbi határozatot hozta: 
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36/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló  
fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a pályázat benyúj- 
  tásra kerüljön az Egészségház energetikai korszerűsítésére, kazán- 
  cseréjére. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetői feladatainak 
ellátásáról döntés 
Belusz László bizottság elnöke 
Minden önkormányzati ciklusban dönteni kell az iskola fenntartójáról. Erről kérnék 
egy kis tájékoztatást. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fenntartói feladatait a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, míg a működtetői feladatok 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál maradtak. A 3000 fő feletti településeknél az 
iskola működtetési joga az önkormányzathoz tartozik, ez egy kötelező feladat. Arról 
kell dönteni, hogy továbbra is itt maradjon-e a működtetési jog. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, én javaslom elfogadásra, hiszen kötelező feladata az önkormányzatnak. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
37/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola működtetői feladatainak ellátásáról döntés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
                      Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetői 
  feladatainak ellátásáról szóló döntést az előterjesztés határozat-tervezete 
  szerint. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és 0666. hrsz-ú közterületek névadása 
Belusz László bizottság elnöke 
A 2627/1, 2627/30, 2625/8. hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztésben Fecske utcának, és 
Fecske köznek javasoljuk, a 0666. hrsz-ú közterületet pedig Berényi útnak. 
Az utcanevek elnevezésével egyidejűleg az alpolgármester úr javasolta, hogy utca 
névtábla is legyen elhelyezve, egyébként is nagyon sok utca névtábla hiányzik. 
Külterületen a dűlőutak bejáratánál lehetne egy fatáblás megjelölés. Tehát utca 
névtáblákkal, fa iratokkal kellene ellátni az utcákat. 
Basky András polgármester 
A javaslat támogatható azzal, hogy a következőkben legyen utca névtábla elhelyezve 
oszlopra és külterületen is fatábla. 
Kovács Gábor főépítész 
Az oszlopokra való kihelyezést nem látom kedvezőnek, s nem is javaslom a 
belterületen ezt a megoldást. 
Belusz László bizottság elnöke 
Meg kell vizsgálni egyik lehetőséget, másik lehetőséget és meglátjuk, hogy mennyi 
pénz lesz rá. 
Az utcanevek megszülettek, Fecske utca, Fecske köz, Berényi út elnevezésekkel. 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom elfogadni a közterület elnevezéseket azzal, 
hogy a soros ülésre készüljön egy előterjesztés az utca névtáblák megjelölésére, 
formájára és azok költségviselésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8. és  
0666. hrsz-ú közterületek névadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lajos- 
  mizsei 2627/1, a 2627/30, és a 2625/8. hrsz-ú közterületek Prímás  

utcából kiágazó, illetve azzal párhuzamos szakaszainak 2015. június 1. 
hatállyal Fecske utca nevet, 

  a lajosmizsei 2627/30, és a 2625/8. hrsz-ú közterületek Prímás utcával 
  párhuzamos szakaszainak 2015. június 1. hatállyal a Fecskeköz nevet, 
  a lajosmizsei 0666. hrsz-ú közterületnek 2015. június 1. napjával a 
  Berényi út nevet adja azzal, hogy a soros ülésre készüljön egy  
                      előterjesztés az utca névtáblák megjelölésére, formájára és azok  
                      költségviselésére. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2014. évi szakmai beszámolója 
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Belusz Lászlő bizottság elnöke 
Mint minden évben, az idén is elkészült az alapellátásban dolgozó orvosok 2014. évi 
szakmai beszámolója. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, észrevétele? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Valamilyen módon egységesíteni kellene a beszámolókat betűméret szerint és 
terjedelem szempontjából. 
Belusz László bizottság elnöke 
Egyéb kérdés van-e még a beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Én azt javasolnám, 
hogy táblázati formát kellene kitalálni az orvosok beszámolóját illetően, hogy lehessen 
hasonlítani egymáshoz az orvosok működését. 
Ha nincs senkinek észrevétele a beszámolóval kapcsolatban, kérem, fogadjuk el. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2014. évi szakmai beszámolója 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az alapellátásban dolgozó orvosok 2014. évi szakmai beszámolóját. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2014. évi 
tevékenységéről 
Belusz László bizottság elnöke 
A beszámoló tartalmazza az intézmény működési feltételét, a könyvtári feladat ellátást, 
statisztikai adatot, könyvtár használatot és még sok egyéb információt. Bemutatja a 
rendezvényeket, vázolja az intézményi feladatokat, a foglalkozásokról, kiállításokról 
történteket 2014-ben. Egy kicsit a jövő képet hiányoltam a beszámolóból, egy-két 
dolgot részletesebben írtam volta. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban? 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Mit kellene részletesebben leírni? 
Belusz László bizottság elnöke 
Nem derül ki, hogy melyik kiállítás volt a sikeresebb Lajosmizse lakosság 
szempontjából. Ebből azt is meg lehetne tudni, hogy melyik volt a közkedveltebb, s 
ennek megfelelően lehetne a jövőt felvázolni, hogy mit kellene csinálni. 
A beszámolót javaslom elfogadásra. 
Varga Mária bizottsági tag 
Bejelentem személyes érintettségemet, s nem kívánok szavazni e napirendi pontnál. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm.  
Szavásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – 1 fő Varga Mária nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
40/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára átfogó beszámolója a 2014. évi  
tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját  
  a 2014. évi tevékenységéről. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 
Belusz László bizottság elnöke 
A beszámoló részletesen tartalmazza az intézmény számviteli feladatait és kitér az új 
számviteli rendszerre. Intézményvezető asszony bemutatja az intézmény feladatait, 
ezen belül kitér az üzemeltetési feladatokra, a takarításra, az étkeztetésre, valamint egy 
külön fejezetben felvázolja a pénzügyi gazdálkodást. A beszámoló jövőképpel zárul. 
Szerény beszámoló, a fejlődési lehetőséget, a megtakarítást hiányoltam a 
beszámolóból. Van-e kiegészítenivaló? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Nincs, ha kérdés van, akkor arra válaszolok. 
Belusz László bizottság elnöke 
Nincs. Én elfogadásra javaslom a beszámolót, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete átfogó beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
41/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2014. évi 
tevékenységéről 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szer- 
  vezete átfogó beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
12./ Napirendi pont 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Szőke Gábor tűzoltó parancsnok készítette. A beszámoló a munkavégzésről és a gépek 
ellátottságáról szól. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó  
Parancsnokság 2014. évi munkájáról 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kecske- 
  méti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló be- 
  számolót. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
13./ Naprendi pont 
Egyéb 
Szamócás Vásári Forgatag és Lajosmizsei Napok programtervezetének 
véleményezése 
Belusz László bizottság elnöke 
Szamóca Vásári Forgatag Lajosmizsén. Az idei évben dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
szervezte Lajosmizse Város Művelődési Házával közösen. A Fesztivál május 30-án 
kerül megrendezésre, a programtervezet erre vonatkozóan elkészült. 
A 2. számú mellékletben a Lajosmizsei Napok programja szerepel. Ez egy szűk réteg 
megmozgatásáról szól, hiányoltam az olyan kulturális rendezvények bemutatását, mint 
a jász értékek megjelenítése, hagyományőrzés megteremtése. Jó lenne eljutni a 
Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatával addig, hogy aki eljön, az többször is 
látogató legyen, mert úgy emlékezzen rá, hogy jó szokott lenni, s érdemes eljönni, s 
hogy más területekről is átjönnének látogatók. Lehetne olyan érték benne, ami miatt 
érdemes átjönni Lajosmizsére. Ez lenne a cél, hogy ezt érezze, aki elolvassa a 
programot. 
Mezei Anett bizottsági tag 
Lehetne bővíteni a sport tevékenységet sport nappal. Ha erre van igény, akkor lehetne 
úgy bővíteni, hogy vállaljuk az oktatókkal a sportnapot. Egy délelőtti, vagy délutáni  
program keretében is lehetne egy együttmozgási programot is rendezni. 
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Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
A júniusi testületi ülésen lesz napirendi pont, amikor elfogadásra kerül a Lajosmizsei 
Napok program-tervezete. Ez, ami jelenleg itt van, az egy előzetes program-terv. 
Tájékoztatásul elmondanám, hogy a beadott testvérvárosi pályázat nem nyert. 
1.936.000.- Ft a Lajosmizsei Napok programjára elkülönített összeg, az elmúlt évben 
majdnem kétszeres volt a költség. A helyi csoportok is fellépnek, nagyon kevés lesz a 
hozott műsor. Augusztus 22-én családi főzőnap lenne. Lesz kiállítás is a Helyi 
értéktárban levők lennének a főszereplők a kiállításban. 
Szamóca fesztivál. Van egy fő szponzorunk, aki megfinanszírozza ezt a programot. 
Basky András polgármester 
A Szamóca Fesztivál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történik 
megszervezésre. A Magyarvíz Kft 500.000.- Ft-ot ad hozzá. 
A Lajosmizsei Napok program-tervezetének jóváhagyása a júniusi testületi ülés 
napirendi pontja lesz. Ahhoz, hogy olyan legyen a program, hogy mindenkinek 
megfeleljen, érdemes lenne kitalálni, hogy mik lennének az elvárások. Célszerű lett 
volna leírni a Lajosmizsei Napok program-tervezetét részletesebben. A főző napnak 
benne kell lennie. A másik, ami feltétlenül szükséges, hogy helyet kapjanak a helyi 
művészeti csoportok, akik egész évben készülnek, hogy bemutatkozáshoz jussanak. A 
másik dolog, hogy a napi műsor lezárása tűzijátékkal érjen véget. Kellenének azok az 
információk, amikre azt mondjuk, hogy ezt a napot mivel egészítjük ki. Az előző két 
évben volt a csarnokban egy kiállítás. A helyi értékeknek a bemutatása célszerű lenne. 
Érdemes lenne a Lajosmizsei Értéktárba felvett értékekből kiállítást rendezni. A 
testvérvárosi program kapcsán várjuk a testvérvárosi településeket. Ha más irány van, 
akkor a programba azt is be tudjuk építeni. A Lajosmizsei Napok program-tervezetét 
úgy igyekszünk összeállítani, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Miért kell utcabált csinálni? 
Guti Istvánné Művelődés Ház igazgatója 
A Rulett Együttes szokta szolgáltatni a zenét. Ez az a nap, amikor minden igényt ki 
kell elégíteni. Egy évben egyszer mindenkinek joga van a saját szintjén szórakozni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A Helytörténeti Egyesület kiállítását is bele lehetne vinni a programba. Két évvel 
ezelőtt latin est volt és telt ház a Művelődési Házban. 
Belusz László bizottság elnöke 
A sportos történet is beleférhet. A főzőnapon is lehetne valamilyen programot betenni, 
mert lehet, hogy akkor többen kijönnének. 
Basky András polgármester 
Van-e még valakinek javaslata, hogy mi az, amit beletegyünk még? 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk 
a Szamóca Vásári Forgatag programtervezetét az előterjesztés szerint, valamint a 
Lajosmizsei Napok program-tervezetét az alábbi kiegészítésekkel: a Lajosmizsei 
Napok rendezvénysorozatába bele lehetne tenni a jász értékek megjelenítését, 
hagyományőrzés megteremtését, lehetne bővíteni a sport tevékenységet sport nappal, 
fontos, hogy helyet kapjanak a helyi művészeti csoportok, a napi műsor lezárása  
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tűzijátékkal érjen véget, érdemes lenne a Lajosmizsei Értéktárba felvett értékekből 
kiállítást rendezni. A testvérvárosi program kapcsán várjuk a testvérvárosi 
településeket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2015. (V. 20.) ÖB hat. 
Szamóca Vásári Forgatag, és a  
Lajosmizsei Napok programtervezetének 
véleményezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor-   
                       mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
  a.) A Szamóca Vásári Forgatag program-tervezetét az előterjesztés  
                             szerint. 
   
  b.) A Lajosmizsei Napok program-tervezetét az alábbi javaslatokkal: 

- a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatába bele lehetne tenni a jász  
   értékek megjelenítését, 
- hagyományőrzés megteremtését,  
- lehetne bővíteni a sport tevékenységet sport nappal, 
- fontos, hogy helyet kapjanak a helyi művészeti csoportok,  
- a napi műsor lezárása tűzijátékkal érjen véget,  
- érdemes lenne a Lajosmizsei Értéktárba felvett értékekből kiállítást  
    rendezni.  
- a testvérvárosi program kapcsán várjuk a testvérvárosi településeket. 
 
Határidő: 2015. május 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Meg szeretném köszönni az intézményeknek a segítségét. A legsűrűbben, akikkel 
kapcsolatot kell létesíteni, az a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gazdasági Szervezet, 
Tengölics Judit IGSZ vezető. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a 
Képviselő-testületnek is, hogy nagyon sokszor kisegítették az iskolát, ami nem lett 
volna kötelessége, illetve feladata az önkormányzatnak. Az országos 
rendezvényünkhöz a legnagyobb segítséget az önkormányzat adta. Köszönjük szépen 
az önkormányzatnak a támogatását, hogy ezt meg tudtuk rendezni, mert nélkülük nem 
valósulhatott volna meg ez a nagyszabású rendezvény. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója. Nincs. Tekintettel arra, 
hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a 
mai ülésünket ezennel berekesztem 15.30 órakor. 
 
 
 
 

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