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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Az Önkormányzati Bizottság 2016. március 22-én, du: 13.00 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t    bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Borbély Ella bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Nagy Judit vezető-főtanácsos 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
      dr. Dénes Zsolt fogorvos 
      Bujdosó Ádám 
      Szerző Zsolt  
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. Borbély Ella 
igazoltan van távol. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi 
pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek 
más önálló napirendi ont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 
napirendi pontok közül a meghívó szerinti 4./ napirendi pontot (A Szabó-Med 
Egészségügyi Szolgáltató Bt és a dr. Márton Rozália és Társai Bt támogatás iránti 
kérelme) vegyük le, s az Egyebek napirendi pont keretében kerüljön megtárgyalásra. A 
meghívóban van egy zárt ülési napirendi pont is. Aki ezzel a módosítással a napirendi 
pontok tárgyalását elfogadja, 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./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
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     tének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a Szerve-  polgármester 
     zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete az első la-  polgármester 
     káshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
3./ dr. Dénes Zsolt fogorvos rendelési idejének megváltoztatá- Basky András 
     sához hozzájárulás       polgármester 
4./Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság fenntartá- Basky András 
     si költségtérítés megfizetésének ügye. 
5./ Pályázat előkészítéséről döntés a TOP-1.4.1-15 azonosító  Basky András 
     számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családba- polgármester 
     rát  munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
     fejlesztésével” elnevezésű pályázati kiírásra 
6./ Kommunikációs együttműködés a Bács-Kiskun Megyei Ön- Basky András 
     kormányzattal        polgármester 
7./ Sport és közművelődési tevékenységet végző szervezetek pá- Basky András 
     lyázati felhívására beérkezett pályázatok értékelés és egyéb  polgármester 
     szervezetek támogatására javaslat 
8./ Egyebek 

- A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt és a    
   dr. Márton Rozália és Társai Bt támogatás iránti kérelme  
 

Zárt ülés 
1.) Első lakáshoz jutók támogatási kérelme 
 
 
1./ Napirendi pont 
dr. Dénes Zsolt fogorvos rendelési idejének megváltoztatásához hozzájárulás 
Belusz László ÖB elnök 
Dr. Dénes Zsolt fogorvos szeretné a rendelési idejét megváltoztatni, úgy, hogy hétfő – 
szerda.: 13.00 – 19.00 óráig, és kedd, csütörtök, péntek.: 8.00 – 14.00 óráig. Én ezt 
támogatásra javaslom. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a doktor úr rendelési idejének módosítását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
dr. Dénes Zsolt fogorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Sport és közművelődési tevékenységet végző szervezetek pályázati felhívására 
beérkezett pályázatok értékelése és egyéb szervezetek támogatására javaslat 
Belusz László ÖB elnöke 
Minden évben a szokásos módon beérkeznek a pályázatok a sport és közművelődési 
tevékenységet végző szervezetek, és az egyéb szervezetek részéről. A költségvetés 
tárgyalásakor erre a célra különítünk el pénzt. A beérkezett kérelmeket összesítettem, 
mely alapján javaslatot terjesztek a bizottság elé. 11 millió forintos keretösszeg áll 
rendelkezésre, a közművelődésre 500 eFt, egyéb szervezetek támogatására 5.100 eFt.  
A javaslatom a következő: 
 

I. Sport szervezetek támogatása 
 
 

Megnevezés Cél Támogatás 
jellege 

2015. évben 
kapott 

támogatás 

2016. évben 
igényelt 

támogatás 

Javasolt 
támogatás 

Ft 
Fekete István 

Általános 
Iskolai 

Sportegyesület 

Sportfelszerelés vásárlás, 
személyszállítással, 

versenyeztetéssel, nevezési 
díjakkal kapcsolatos 

kiadások támogatása. Tao 
pályázat önerejének 

támogatása. 
 

Működési 
támogatás 

2.410.000 Ft 
 

3.000.000 Ft 2.800.000  

Lajosmizsei 
Asztalitenisz 
Club 

Különböző szintű 
versenyeken részt venni 

felnőtt és ifjúsági 
kategóriában. Lehetőség 

szerint indulni az NBI/B-ben. 
Megyei bajnokságon való 

részvétel. Kecskeméti Városi 
Bajnokságon való részvétel. 

Versenyek szervezése. A 
fiatalok elindítása, utánpótlás 

nevelése asztalitenisz 
sportágban, edző 

alkalmazása. Egységes mez 
vásárlásának és új asztal 
vételének támogatása. 

 

Működési 
támogatás 

110.000 Ft 700.000 Ft 250.000 

Lajosmizse 
Városi 

Labdarugó 
Club (felnőtt 
labdarúgás) 

Színvonalas edzés- és 
versenylehetőség biztosítása. 
Helyi fiatalokból álló csapat 

kialakítása. A Magyar 
Kupában való részvétel. 
Működési költségek és 

eszközbeszerzés támogatása. 
 

Működési 
támogatás 

110.000 Ft 
 

300.000 Ft 300.000 
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Lajosmizse 
Városi 

Labdarugó 
Club 

(utánpótlás 
nevelés)  

Nagy népszerűségnek 
örvendő rendezvények 

megszervezése. Színvonalas 
edzés- és versenylehetőséget 

biztosítani minden 
korosztálynak. Körzeti, 

megyei és országos szintű 
versenyeken való részvétel. 

Működési költségek és 
eszközbeszerzés támogatása. 

Működési 
támogatás 

600.000 Ft 800.000 Ft 600.000 

Mizse 
Kézilabda 

Club 
 

Az NB-I/B-ben stabil 
középcsapat kialakítása, és 
NB-I/B junior bajnokságon 

való részvétel. 
Saját nevelésű játékosok 

támogatása. Kiadások 
finanszírozása: 

sportszervásárlás, 
játékvezetői és vb. díjak, 

utazási költségek, szövetségi 
díjak, stb. Tao pályázat 
önerejének támogatása. 

 

Működési 
támogatás 

4.060.000 Ft 
 

5.000.000 Ft 4.10.000 

Lajosmizsei 
UKC 

NB II-es bajnokságon való 
részvétel, felnőtt csapatok 

utazási, versenyeztetési 
költségeinek támogatása, 

játékvezetői költségek 
fedezése. Tao pályázat 
önerejének támogatása. 

 

Működési 
támogatás 

2.670.000 Ft 3.200.000 Ft 
 

3.100.000 

Főnix Dance 
Sport 

Gyermek-és 
Ifjúsági 
Központ 
Egyesület 

Klauzál Kupa Országos 
Amatőr Táncversenyen való 

részvétel. Kecskemét és 
környéke amatőr 

táncversenyen való részvétel. 
Fit Kid éves tagsági díj. Házi 
verseny szervezése, külföldi 
ifjúsági programokon való 
részvétel. Ingyenes családi 

sportnap szervezése. 

Versenyeken 
való 

részvétel 
támogatása 

160.000 Ft 443.000 Ft 
 

300.000 

N-18 
Lajosmizse 

Postagalamb 
Sport 

Egyesület 

A versenyeken való 
eredményekért juttatott 

kupák, serlegek beszerzése. 

Működési 
támogatás 

50.000 Ft 90.000 Ft 60.000 

Jász-Kun 
Hagyomány-

őrző Íjász 
Egyesület 

Bemutatók támogatása a 
Lajosmizsén szervezett 

rendezvényeken. Versenyek 
szervezése, íjászat oktatása. 

Bucheni találkozó 
részvételével kapcsolatos 
költségeinek támogatása. 

Működési 
támogatás 

120.000 Ft 200.000 Ft 150.000 

Lajosmizsei 
Sakk Kör 

A sakk népszerűsítése 
érdekében helyi versenyeket 

Működési 
támogatás 

nem nyújtott 
be kérelmet 

100.000 Ft 100.000 
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rendeznek (diáksport, 
versenysport, utánpótlás 
nevelés, szabadidősport). 

Lajosmizsei 
Sakk Kör 

Az ötödik alkalommal 
megrendezésre kerülő 
Buchen Sporttalálkozó 

kiadásainak támogatása. 

Versenyeken 
való 

részvétel 
támogatása 

nem nyújtott 
be kérelmet 

230.000 Ft 230.000 

Táltos Lovas 
Iskola Bt. 

Hazai regionális díjugrató 
verseny szervezésének 

támogatása, amellyel egy 
versenysorozatot szeretnének 

elindítani és ezzel 
hagyományt teremteni. A 

verseny lefolytatásának teljes 
költsége 1.369.000.- Ft. 

Versenyeken 
való 

részvétel 
támogatása 

új pályázó 500.000 Ft 200.000 

Sport 
szervezetek 
támogatása 

összesen 

  10.290.000 
Ft 
 

14.563.000 
Ft 

12.190.000 

 
11.000.000.- Ft áll rendelkezésre.  
 

A 2015. évben az éves céltámogatás összege 10.290.000.- forint volt. Továbbá 
Lajosmizse Város Önkormányzata 38.480.000.- forint összegű támogatással segítette a 
Fekete István Általános Iskolai Sportegyesületet az új sportcsarnok megépülése 
céljából. 
 
Az összes érvényesen pályázó, aki az előző évben is nyújtott be kérelmet és 
támogatásban részesült, az előző évi elszámolási kötelezettségének eleget tett. 
 

II. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 
 

Megnevezés Cél 2015. évben 
kapott 

támogatás 

2016. évre 
igényelt 

támogatás 

Javasolt 
támogatás 

Ft 
Tündérkert 
Alapítvány 

 
 
 
 

„Tündérkert virágai” 
ovigála, és az 

óvodapedagógusok 
meseelőadásának 

támogatása. Gyermeknapi 
interaktív, zenés, táncos 

műsor támogatása. 
 

175.000 Ft 180.000 Ft 180.000 

Mozgáskorláto-
zottak Bács-

Kiskun Megyei 
Egyesület 

Lajosmizsei 
Csoport 

gyógyfürdő látogatás, 
eszközök fenntartása, helyi 

kulturális rendezvények 
látogatására, 

klubfoglalkozások, nőnapi, 
adventi rendezvények 

támogatása, Lakiteleken 
esélyegyenlőségi napokon 
való részvétel támogatása. 

125.000 Ft 300.000 Ft 150.000 
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Gyermekekért 

Plusz Alapítvány 
Meglévő színes nyomtató 

működtetésének 
támogatása, scannalő 

vásárlásának támogatása. 

600.000 Ft 500.000 Ft 500.000 

Lajosmizsei 
Jászok Ifjúsági 

Egyesület 

A Jászok Együttes 
lengyelországi utazásának 

és fellépéseinek 
támogatása. 

 

150.000 Ft 400.000 Ft 400.000 

Mizsei Vadrózsák 
Néptánccsoport 

Férfioktató tanár díjazása, 
ruhák kiegészítők 

beszerzése, útiköltség 
 

200.000 Ft 400.000 Ft 
 

200.000 

Őszikék 
Nyugdíjas Klub 

30 éves évforduló 
ünnepségének támogatása 

150.000 Ft 150.000 Ft 150.000 

Közművelődési 
tevékenységet 

végző szervezetek 
támogatása 

összesen 

  
1.250.000 Ft 

 
1.930.000 Ft 

 
1.580.000 

 
Szerző Zsolt a Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesülete képviselője 
A Jászok együttes egy nagyon jó lehetőséget kapott. Igyekszünk részt venni 
programokon. Nagyon sok meghívást kaptunk Kecskemétről is. Krakkóban lesz az 
Ifjúsági Világtalálkozó. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Világtalálkozót 
képviselhetjük az országot és Lajosmizsét. Készítettünk egy költségvetést. Célunk, 
hogy egy professzionális együttes lehessünk. A közösségépítés a lényeg.  A kért 
összeget szeretnénk megkapni, mert az utazást nekünk kell megoldani, az étkezés és a 
szállás már rendeződött. Az egységes ruhát is meg kell vásárolni és a hangszereink 
felújítását is el kell végezni. Június 25-től augusztus 1-ig lesz Krakkóban a 
Világtalálkozó. Magyarországról 4000 fiatal lesz. Csángó Magyar Táncházi zenével 
szeretnénk hódítani. Ezekre szeretnénk kérni a Képviselő-testület támogatását. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezt a csoportot már korábban is megismertük, érdemes lenne támogatni, hogy a jász 
fiatalok kint képviseltessék magukat. 
Basky András polgármester 
A sakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Móczó Istvánnak köszönhető, hogy 
a sakk ilyen szépen fejlődik, s már nagyon régóta működik. A szakkör 
fennmaradásához és működéséhez saját pénzzel is hozzájárul. Buchen város sakk 
csapatában és foci csapatában tevékenykedő gyermekekkel már 4-5 éve van találkozó. 
Tavaly nem csak Lajosmizse város sakk csapata, hanem foci csapata és a Főnix Dance 
Táncklub is volt kinn Buchenben. Ez egy olyan kapcsolat, amit ápolni kell. Ehhez 
valamiféle támogatás szükséges. A kiutazás költségét mindenki saját maga fizette, 
nagyon szép programokat szerveztek részünkre. Ezzel az Ijászok és a Főnix Dance is 
támogatva van. 
A lovasoknak a pálya kialakításban, versenyeztetéshez adtunk pénzt. A Táltos lovas 
iskolától két fial hölgy volt nálunk, beadták a pályázatot. Ez a rendezvény most is 
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milliós nagyságrendű rendezvény, színfoltja lehet Lajosmizsének, hogy a verseny 
megrendezésre kerüljön. 
 
Belusz László ÖB elnök 
 
III. Egyéb szervezetek támogatása 

Megnevezés Cél 2015. évben 
kapott 

támogatás 

2016. évre 
igényelt 

támogatás 

Javasolt 
támogatás 

Ft 
Medicopter 
Alapítvány 

A budapesti székhelyű 
Alapítvány a Magyar 

Légimentő Nonprofit Kft. 
szerződéses támogatója. Az 

idei évben defibrilátor 
monitor rendszerre, 
mellkaskomprimáló 
eszközre és gyermek 

sürgősségi ellátás 
eszközökre gyűjtenek 

adományt. 
 
 

0 Ft nincs 
támogatási 

összeg 
megjelölve 

50.000 

Hátrányos 
Helyzetű 

Családokért 
Szociális 

Szövetkezet 

20000 tő palánta beszerzése 
költségének támogatása, de 
csak akkor, ha alkalmas a 
terület a palánta ültetésre. 
 

0 Ft 300.000.- Ft 100.000 

Rákóczi Szövetség A Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programjának 
támogatása. A határon túl 

élő magyar gyermekek 
magyar iskolába történő 

beíratásának ösztönzésére. 
 

50.000 Ft nincs 
támogatási 

összeg 
megjelölve 

50.000 

Lajosmizséért 
Közalapítvány 

Lajosmizsei hagyományok 
megőrzése, kulturális és 

sporttevékenységek 
támogatása, közrend és 
közbiztonság védelme, 

működés finanszírozása, 
banki átutalás költségének 

fedezése. Jégelhárítás. 
 
 

2.200.000 Ft 2.400.000 Ft 2.400.000 

 
Lajosmizsei 

Polgárőr 
Egyesület 

 
 

Üzemanyag támogatás, 
gépkocsijavítás, fenntartás, 

korszerűbb 
rendszámfelismerő 

berendezés vásárlása, 
szolgálati ruhák cseréje, 
közterület felügyelővel 
ellátott közös szolgálat 

támogatása. 

300.000 Ft 500.000 Ft 300.000 
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Lajosmizsei 
Református 

Egyházközség 

Épület karbantartás, 
infrastrukturális 
fejlesztések, gyermek és 
ifjúsági munka támogatása. 

200.000 Ft 300.000 Ft 300.000 

Kecskeméti Pro 
Homine 

Alapítvány 

Működési támogatás 
likviditási egyensúly 
megtartásához. 

300.000 Ft 900.000 Ft 300.000 

Jászberény 
Múzeum kérelme 

kiállítás támogatása     50.000 

Egyéb szervezetek 
támogatása 

összesen 

 3.050.000 Ft 4.400.000 Ft 3.550.000 

 
Mindösszesen 17.320.000.- Ft lenne az igényelt támogatási összeg. Rendelkezésünkre 
áll 16.600.000.- Ft, 720.000.- Ft-ot az általános tartalékból tennénk hozzá. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Sakk kört kötelezték pénzvisszafizetésre, ez megtörtént-e? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez nem így volt. A Sakk kör később nyújtott be számlákat és a Képviselő-testület 
elfogadta. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Lajosmizsei Polgárőr Egyesület km elszámolást adott be. 
dr. Balogh László jegyző 
A számlákat csatolni kellett, a belső ellenőr elfogadta. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A bizottság megteheti a javaslatot és az általános tartalékból a Képviselő-testületnek a 
költségvetési rendelet módosításával ezt a 720.000.- Ft-ot hozzá kell tenni. Ha nem 
teszi hozzá, akkor csak a rendelkezésre álló keretösszegig dönt róla a testület. 
Belusz László ÖB elnöke 
Ha ez így elfogadható, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Kocsis Györgyné és Mezei Anett bejelentette érintettségét, jelezték, hogy nem 
kívánnak szavazni, így a bizottság 4 fővel szavazóképes e napirend kapcsán. 
Javaslom a támogatási összegek elfogadását és a 720.000.- Ft-ot az általános tartalék 
terhére. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, (Kocsis 
Györgyné, Mezei Anett) elfogadta az előterjesztés I.. II. és III. határozat-tervezetét az 
alábbiak szerint: 
25/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Javaslat sportszervezetek támogatására 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága a határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a sport 
szervezetek részére rendelkezésre álló 2016. évi keretösszeg felosztását. 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2016. március 22. 
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25/ 2016. (III.22.) ÖB Határozat melléklete 
 

Megnevezés Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 

Támogatás jellege 

Fekete István Általános 
Iskolai Sportegyesület 

                   2.800.000  Működési támogatás 

Lajosmizsei 
Asztalitenisz Club 

250.000 Működési támogatás 

Lajosmizse Városi 
Labdarugó Club (felnőtt 

labdarúgás) 

300.000 Működési támogatás 

Lajosmizse Városi 
Labdarugó Club 

(utánpótlás nevelés) 

600.000 Működési támogatás 

Mizse Kézilabda Club 4.100.000 Működési támogatás 
Lajosmizsei UKC 3.100.000 Működési támogatás 
Főnix Dance Sport 

Gyermek-és Ifjúsági 
Központ Egyesület 

300.000 Versenyeken való 
részvétel támogatása 

N-18 Lajosmizse 
Postagalamb Sport 

Egyesület 

60.000 Működési támogatás 

Jász-Kun Hagyomány-
őrző Íjász Egyesület 

150.000 Működési támogatás 

Lajosmizsei Sakk Kör  100.000 Működési támogatás 
Lajosmizsei Sakk Kör Bucheni találkozó 230.000 Versenyeken való 

részvétel támogatása 
Táltos Lovas Iskola Bt. 200.000 Versenyeken való 

részvétel támogatása 
Összesen 12.190.000 - 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a II. határozat-tervezetet elfogadja az elhangzott támogatási összegekkel, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 2 
tartózkodással (Kocsis Györgyné, Mezei Anett) az alábbi határozatot hozta: 
26/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Javaslat közművelődési tevékenységet végző  
szervezetek támogatására 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága a határozat mellékletében szereplő 
táblázatban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete részére a közművelődési tevékenységet végző 
szervezetek részére rendelkezésre álló 2016. évi keretösszeg felosztását. 

 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2016. március 22. 
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                                              26/ 2016. (III.22.) ÖB Határozat melléklete 
 

Megnevezés Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
Tündérkert Alapítvány 180.000 
Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei 

Egyesület Lajosmizsei 
Csoport 

150.000 

Gyermekekért Plusz 
Alapítvány 

500.000 

Lajosmizsei Jászok 
Ifjúsági Egyesület 

400.000 

Mizsei Vadrózsák 
Néptánccsoport 

200.000 

Őszikék Nyugdíjas Klub 150.000 
Összesen  

1.580.000 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a III. határozat-tervezet elfogadja az elhangzott javaslatokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal 2 
tartózkodással (Kocsis Györgyné, Mezei Anett) az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2016. (III.22.) ÖB hat. 
Javaslat egyéb szervezetek támogatására 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága a határozat mellékletében szereplő táblázat-
ban foglaltak szerint javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete részére az egyéb szervezetek részére rendelkezésre 
álló 2016. évi keretösszeg felosztását. 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2016. március 22. 
 
 

27/ 2016. (III.22.) ÖB Határozat melléklete 
 

Megnevezés Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
Medicopter Alapítvány 50.000 
Hátrányos Helyzetű Családokért 
Szociális Szövetkezet, de csak akkor, ha 
alkalmas a terület palántanevelésre 

100.000 

Rákóczi Szövetség 50.000 
Lajosmizséért Közalapítvány 2.400.000 
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Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 300.000 
Lajosmizsei Református Egyházközség 300.000 

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány 300.000 
Jászberényi Múzeum kérelme 50.000 

Összesen 3.550.000 Ft 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy az általános tartalékból kerüljön a támogatási célra 720.000.- 
Ft átcsoportosításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság - 4 igen szavazattal 2 tartózkodással, ellenszavazat 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
28/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Általános tartalékból átcsopor- 
tosítás 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy az általános tartalékból 720.000.- Ft-ot csopor- 
   tosítson át a támogatási célra. 
   Felelős: A bizottság 
   Határidő: 2016. 03. 22. 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A Képviselő-testület a 2016. február 25-i ülésén döntött a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 5. mellékletének módosításáról, mely az Önkormányzat közfeladatait, és 
alaptevékenységeit jelölő kormányzati funkciókat tartalmazza.  
A módosítás megküldésre került a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága részére annak érdekében, hogy a változás a Magyar Államkincstárnál 
bejegyzésre kerüljön. Az Államkincstár 2016. március 7. napján érkezett végzésében 
20 napos határidővel hiánypótlásra hívta fel Lajosmizse Város Önkormányzatát, 
tekintettel arra, hogy a  
 

- 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások; 
- 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások; 
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek; 
- 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről; 
- 084031 Civil szervezetek működési támogatása; 
- 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

kormányzati funkció kódok nem alaptevékenységek, azok törzskönyvi 
nyilvántartásban nem szerepeltethetőek.  
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Ettől függetlenül a tárgyi kormányzati funkció kódok Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szerepeltethetőek, azonban 
elkülönítve, és jelölve, hogy nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …./2016. (….) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés 1. mellékletét képező Szervezeti és Működési  
                      Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet  
                      módosítását annak mellékletével együtt. 
  Határidő: 2016. március 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Az elmúlt testületi ülésen módosítottuk a rendeletünket az azóta beérkezett javaslatok 
alapján. Javaslat volt, hogy a támogatott összeg alsó határa 100.000.- Ft szűnjön meg, 
az ingatlan könnyebb beazonosíthatósága érdekében térképmelléklet kerüljön 
becsatolásra az előterjesztésbe, a 2 millió forint alatti lakóingatlanhoz adó- és 
értékbizonyítványt kelljen behozni. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. 
(I.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározza a méltányolható 
lakásigény esetében a lakás nagyságának alsó és felső határát.  
A rendelet-módosítással megszűnik a támogatási összeg alsó határa, ezáltal az 
Önkormányzati Bizottság lehetőséget kap arra, hogy akár alacsonyabb összegű  
támogatást is meg tudjon állapítani, valamint a lakás minimum nagyságára vonatkozó 
rendelkezéssel az esetleges lakhatatlan ingatlanokra, tanyahelyekre beadott kérelmek 
esetén a Bizottságnak lehetősége lesz kérelmet elutasító döntést hozni.  
Az 1. számú melléklet, ahol fel kell tüntetni a szoba számot, külön fel kelljen tüntetni 
azt, hogy 1. és 3. mellékletben a 6-12 m2-ig hány szoba van, 12 m2 – 30 m2 között 
hány szoba van, és 30 m2 felett hány szoba van. Ennyi módosítást szeretnék. Van-e 
más javaslat? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
30/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …./2016. (….) önkormányzati rendelete 
az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-testü- 
  letnek az előterjesztés 1.mellékletét képező, első lakáshoz jutók támo- 
  gatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítását 
  azzal, hogy a mellékletben legyen meghatározva, hogy a 6-12 m2-ig  
                      12 m2 – 30 m2-ig hány szoba van, és 30 m2 felett mennyi. 

Határidő: 2016. március 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság fenntartási költségtérítés 
megfizetésének ügye 
Belusz László ÖB elnöke 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén tárgyaltuk e napirendi pontot. dr. Jankahidy 
Andrea felszereltetett korábban mérőórákat és ennek megfelelőn szerette volna fizetni 
a bérleti díjat az Egészségházban és keletkezett 500.000.- Ft különbség. Most szeretne 
áttérni a többi orvosnak megfelelő bérleti díj szerinti fizetésre. Szeretné, ha 
elengedésre kerülne ez az összeg. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedte, hogy 
részletfizetésben engedte rendezze tartozását. Adjuk meg ezt a lehetőséget a doktornő 
részére, hogy tartozását 12 havi részletfizetéssel rendezze, a kamatoktól eltekintenénk, 
és március 1-től áttér a többi orvos által fizetett rendszerre. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Március 1-től nem kell a fogyasztást nézni külön. 
Basky András polgármester 
A 12 havi részletfizetést javasoljon megadni. 
Belusz László ÖB elnöke 
A tartozást nem engedjük el, hanem engedélyezzük a 12 havi részletfizetést, a 
kamatoktól eltekintenénk, március 1-től pedig a többi orvossal megegyező elvek 
alapján történik a bérleti díj fizetése dr. Jankahidy Andreának. Aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság  
fenntartási költségtérítés megfizetésének ügye 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II: határozat-tervezetét azzal, hogy dr.  

Jankahidy Andrea az eddig felhalmozódott tartozást fizesse meg 
egy évig, 12 havi részletben, a keletkezett késedelmi kamatok  
megfizetésétől pedig eltekintene az önkormányzat. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázat előkészítéséről döntés a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A 
foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati kiírásra 
Belusz László ÖB elnök 
TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű 
pályázati kiírás. 
A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek által a beruházással a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye, 
Rákóczi utcai és Szent Lajos utcai tagintézménye és Szent Lajos utcai bölcsődéje 
lenne érintett. 
A tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó 150 millió forint. 
A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 23.  
A támogatás intenzitása 100 %. A pályázat címe: Eszközbeszerzés és infrastrukturális 
fejlesztés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében. 
Mivel a konyha nem csak óvodások részére szolgáltat étkeztetést, hanem az 
intézményben dolgozókat is ellátja, így a kiadásokat arányosítani lesz majd szükséges, 
azaz önerő igény fog felmerülni a pályázat vonatkozásában a konyhafejlesztéssel 
kapcsolatban. Mi lenne akkor, ha a dolgozók nem az óvodából kapnának ebédet, 
hanem az iskolából? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nem lehet, mert étkezési nyilvántartást kell vezetni. El kellett készíteni a szakmai 
anyagot az óvodára és a bölcsődére. Amikor bejön az árajánlat, utána kellene 
forintosítani, hogy mit szeretnénk. 
Basky András polgármester 
Csak akkor tudják teljesíteni az óvodával és bölcsődével kapcsolatos pályázati 
lehetőséget, ha a bölcsődét is beviszik a pályázatba. 
Egy dolgot szeretném, ha megvizsgálnánk, hogy az ÁFA visszaigényelhető-e, mert 
nem mindegy a pályázat szempontjából. 
Varga Mária bizottsági tag 
Mi fér bele ebbe a pályázati lehetőségbe? 
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Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az 1974-be épült 4 mosdó komplex felújítása, folyosók burkolása, régi csőrendszer 
kiváltása, villamos hálózat felújítása, ami érinti az óvodát és a konyhát is. A 
csoportszobák, folyosók, kiszolgáló helyiségeknek a festése, 2 csoportszoba 
parkettájának a cseréje, 2 csoportszoba parkettájának csiszolása, ágyak cseréje, úti 
düledező betonkerítésnek a cseréje, a terasz, járó lapok vizesek, a lábazatnak a 
szigetelését nem tudtuk belevonni. A terasz tetőnek a megfelelő műanyaggal való 
ellátása, pancsoló medence kialakítása, vagy felújítása. A konyhában gázüst, főző 
sziget felújítása, felnőtteknek a mosdó felújítása. Ezek a feladatok vannak a 
székhelyintézménynél. 
A Rákóczi utcai óvodai csoportszobáknál régi radiátorok vannak, lapradiátort 
szeretnénk. A logopédiai helyiséget is szeretnénk rendbe hozni, valamint tornaszoba 
kialakítása szükséges. 
 
Basky András polgármester 
A Rákóczi úti óvodánál van egy épület, amiért 8 millió forintot kérnének. Erre 
árajánlatot kellene adni, hogy mennyiért tudnánk megvásárolni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Szent Lajos úti óvodánál régi konvektorok cseréje, régi burkolat cseréje a 
csoportszobákban. Össze kell állítani, hogy mit lehet megcsinálni, mi fér bele. 
Basky András polgármester 
Én a nagyobb tételeket javasolnám megoldani ebből a pályázati lehetőségből. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom, hogy a pályázat 
előkészítésre kerüljön a TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázati kiírás 
vonatkozásában. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2016. (III. 22.) ÖB hat. 
Pályázat előkészítése a TOP-1.4.1-15 azonosító 
számú pályázati kiírás vonatkozásában 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
7.) Napirendi pont 
Kommunikációs együttműködés a Bács-kiskun Megyei Önkormányzattal 
Belusz László ÖB elnöke 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a kommunikációs együttműködés kialakítása 
érdekében együttműködési megállapodást kíván kötni valamennyi Bács-Kiskun 
megyében lévő települési önkormányzattal. Az előterjesztés mellékletében látható az 
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együttműködési megállapodás szövege. Ezt kössük meg. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés, észrevétel? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2016, (III. 22.) ÖB hat. 
Kommunikációs együttműködési megállapodás a  
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:  A bizottság 
8.) Egyebek 
A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és a Dr. Márton Rozália és Társai Bt. 
támogatás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy írásos anyag nem készült, - mint azt már a napirendi pontok 
elfogadásakor is elmondtam -, ezért levételre került, s most az egyebek napirend 
keretében beszélünk róla. 
A két Bt keretében több praxis működik, így iparűzési adó mentességben nem tudnak 
részt venni, s azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, hogy az éves karbantartási díjat 
vállaljuk át. Az az álláspontunk, hogy nem lehet egyik orvosnak ilyen kedvezményt 
adni, a másiknak nem. Javasoljuk a doktor úrnak, hogy bontsa szét a praxist és utána 
jogosult lesz a támogatásra. Ezt a kamara tudja rendbe tenni orvosi szinten. 
dr. Balogh László jegyző 
A vállalkozását bontsa szét úgy, hogy különlegyen a vállalkozás a háziorvosi 
tevékenységre és akkor már megkaphatja a mentességet. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm.  
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 
berekesztem 14.55 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

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