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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
I.kt. sz:  LMKOH/2/8/2017. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2017. február 14-én, délután 
a Városháza Dísztermében megtartott  

n y í l t  bizottsági ülésről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2017. (II. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

20/2017. (II. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi költségvetésről 

21/20017. (II. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (….) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

22/2017. (II. 14.) ÖB hat.  A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges program- 
tervezetének jóváhagyása 

23/2017. (II. 14.) ÖB hat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

 
 
Zárt ülési határozatok 
24/2017. (II. 14.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

igazgatói beosztására  beérkezett  pályázatok 
elbírálása 

25/2017. (II. 14.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
igazgatói beosztására  beérkezett  pályázatok 
elbírálása 

 
 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2017. február 14-én, kedden délután, a 
Városháza Dísztermében megtartott nyílt bizottsági ülésen. 
 
Jelen vannak: Belusz László  bizottság elnöke 
   Borbély Ella   bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Varga Mária   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Dudás Klára Könyvtár vezetője 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
     tének …../2017. (…..) önkormányzati rendelete a 2017.       polgármester 
     évi költségvetésről 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet mó- 
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     dosításáról  
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének           Basky András 
     …../2017. (…..) önkormányzati rendelete a vendéglátást foly- polgármester 
     tató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
     (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges program-tervezetének  Basky András 
     jóváhagyása        polgármester 
5./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szó- Basky András 
      ló szakmai beszámolójának elfogadása    polgármester 
6./ Egyebek 
     Tájékoztatás a Lajosmizsei Autós Szlalom versenyről 
 

Zárt ülés 
 
1./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói Basky András 
     beosztására beérkezett pályázatok elbírálása    polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet több ponton módosításra 
került. 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. október hónapra 6.159.109 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. november hónapra 6.491.173 Ft 
támogatás érkezett.  
3./ Közfoglalkoztatási program közvetlen-és anyagköltség támogatására 1.030.571 Ft 
támogatás érkezett. 
4./ 7.187.274 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az 
Önkormányzat részére. 
5./ Közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem 
számolható költségeinek támogatására forrás. 
6./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások kerültek átvezetésre az általános 
tartalékba. 
7./ Feladatellátás változása miatt néhány helyen növekedés volt, néhány helyen 
csökkenés. 
8./ Október havi kompenzáció 863.781.- Ft a működési célú költségvetési támogatás. 
9./ November havi kompenzációra 938.584 Ft. 
10/ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációjára kiutalt 
előleg miatti levonásba helyezett összeg -592.597 Ft. 
11./ 2016. évi október (546.834 Ft), november (520.909 Ft), december (505.017 Ft) 
havi szociális kiegészítő ágazati pótlék–összesen 1.572.760 Ft. 
12./ Szociális ágazati pótlék támogatás 731.811 Ft. 
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13./ Gyermekvédelmi kedvezmény támogatására Erzsébet utalvány. 
14./ Az ágazati pótlék jogcímen támogatás elszámolásából adódóan 14.429 Ft 
visszafizetési kötelezettség keletkezett. 
15./ A 200 millió forintot megkaptuk, átvezetésre került céltartalékba. 
16./ Év végi rendező tétel: Egyéb felhalmozási célú kiadások rendezése 
17./ Arany János tehetséggondozó program 20.000.- Ft. 
18./ 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye hulladékszállításra. 
19./ Év végi rendező tétel: A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési 
támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése. 
20./ „Az Ifjúság kezében Európa jövője” Európai Uniós pályázat kapcsán 14.500 EUR 
(4.458.605 Ft) támogatást kapott az Önkormányzat. 
21./ TOP-1.4.1-15 pályázathoz 893.016 Ft önkormányzati önrész biztosítása. 
22./ TOP-1.4.1-15 pályázathoz akadálymentesítési tervfejezet elkészítése 150.000 Ft 
értékben. 
23./ Év végi rendező tételek-adóbevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: 
49.026.589 Ft. 
24./ Év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása – 
összege: 5.256.778 Ft. 
25./ A Temetkezési feladatok fejlesztésére 2016. évben el nem költött források 
elkülönítésére a céltartalékok 17. sorában kerül sor. 
26./ Év végi rendező tételek felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása 
– összege: 115.569 Ft 
27./ Munkáltatói kölcsöntörlesztésekből adódóan 57.926 Ft többletbevétel keletkezett. 
28./ Költségátvezetés dologi kiadásokból a beruházásokba. 
29./ A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása. 
30./ Rendező tétel. Környezetvédelmi alap. Általános tartalékból a céltartalékba 
történő áthelyezés. 
31./ Rendező tétel. Iskola-tó fejlesztés. Általános tartalékból a céltartalékba történő 
áthelyezés. 
32./ Államháztartáson belüli tétel. 
33./ Burzás pályázat 25.000.- Ft átvezetése. 
34./ Villamoshálózat felújításához a dologi kiadásokból 295.990 Ft átcsoportosítása 
szükséges  
35./ Telefonközpont bővítése miatt 770 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi 
kiadásokból a Beruházások közé. 
36./ Kamerarendszer kialakításához bővítés szükséges, emiatt 203.133 Ft 
átcsoportosítás szükséges az Egyéb eszközök beszerzése sorról. 
37./ Éven belüli halmozott bankbetétek elhelyezése esetében is szükséges az 
előirányzatok év végi rendezése 
38./ Technikai jellegű módosítások. 
39./ Év végi rendező tételek. 
40./ Év végi rendező tételek. 
41./ Év végi rendező tételek 
42./ Év végi rendező tételek 
43./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. október havi kompenzációjára 
139.446 Ft. 
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44./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.november havi 
kompenzációjára 136.398.- Ft 
45./ Foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonás a KÖH 
részére intézményfinanszírozásként levonásba helyezett összeg -73.922 Ft. 
46./ 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás póttagok, terembérleti 
költségek díjával kapcsolatos többletköltségek pénzügyi fedezetére 147.000 Ft 
póttámogatást biztosított. 
47./ A népszavazással kapcsolatos kiadásaink. 
48./ A Hivatal vírusírtó licencet vásárolt 558.296 Ft értékben, melynek időtartama 3 
év. 
49./ IGSZ-nél foglalkoztatottak 2016. október havi kompenzációjára az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
50./ IGSZ-nél foglalkoztatottak 2016. november havi kompenzációjára az IGSZ 
részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
51./ IGSZ-nél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonás 
az IGSZ részére intézményfinanszírozásként levonásba helyezett összeg -202.589 Ft. 
52./ Feladat elmaradás és feladat többlet. 
53./ Év végi rendező tétel a személyi juttatások és a járulékok közötti átcsoportosítás. 
Ft. 
54./ Év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között átcsoportosítás 
konyhai robotgép, hűtőkamra beszerzése miatt. 
55./ 2016. október havi kompenzációra az Művelődési Ház részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 
56./ foglalkoztatottak 2016. november havi kompenzációjára az Művelődési Ház 
részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 
57./ A Művelődési Háznál foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg 
miatti levonás a Műv.ház részére intézményfinanszírozásként levonásba helyezett 
összeg -58.148 Ft. 
58./ 120.000 Ft támogatás érkezett Felsőlajos Község Önkormányzatától a hírlap 
költségeinek támogatására. 
59./ Év végi rendező tétel személyi juttatásokból járulékra szükséges átcsoportosítás 
Ft. 
60./ Év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között 
 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2017. (II. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi  
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költésgve- 
  tésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     ÖB  
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
Belusz László ÖB elnök 
Az Áht-ról szóló törvény értelmében a költségvetési rendeletet 2017. február 15-ig kell 
benyújtani a Képviselő-testületnek. Megküldik a kamarának, s megérkeznek a 
vélemények. Érdekegyeztető Fórum tárgyalta a költségvetést, valamint 
Intézményvezetői Értekezlet is.  
A 2017. évi működési bevételek aránya 3 %-kal nőtt a 2016. évhez képest. A 
működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 8 %-a. A működési támogatások 
mértéke összességében 2,9 %-kal csökkent a 2016. évhez képest. 
A bérminimumok növekedése minden intézményben jelentkezett a költségvetésben. 
A működési kiadások tervezett összege az előző évi 136,5%-a. 
A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 91 
%-a. 
Az illetményalap-, minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden 
intézménynél jelentős. 
A Képviselő-testület hivatalánál 2017. évben 40.585,- Ft illetményalappal, 20%-os 
illetménykiegészítéssel kerül tervezésre az illetmény. 
A szociális ágazat rendszere a 2016. évben jelentősen átalakult. Települési támogatás 
adható, és ezt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. 
Tartalékok: 36.400.000.- Ft általános tartalék és 373 millió forintos céltartalék 
szerepel. Ez nagyon örvendetes. 
A dologi kiadások - a 2016. évhez képest – 8 %-os csökkenést mutat. 
Finanszírozási bevételek: A 2017. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.133.809 eFt, a 
kiadási főösszege: 1.728.989 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési 
hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 
költségvetési maradvány 614.869 eFt, mely forrása 2016. évi költségvetési 
maradványból biztosított.  
A költségvetésben látjuk a gazdaságos és biztonságos működésre az elveket. Óvatos 
gazdálkodással sok-sok feladat be lett építve a költségvetésbe. Most egy olyan 
költségvetés került összeállításra, amit szeretnénk, ha mindig ilyen sikerülne. 
Nem került elvonásra a KLIKK-hez történő átadással 70-80 millió forint 
többletbevétel. 
A Hivatalnál 15 %-os béremelés és 200.000.- Ft-os cafetéria szerepel, intézményeknél 
100.000.- Ft-os juttatásra lesz jogosult mindenki. Az Erzsébet utalvány helyett, ami 
megszűnt, pénzbeli forma lesz. Ez az összeg betervezésre került a költségvetésbe.  
A táblázatokat mindenki áttanulmányozta.  
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A 2016. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 614.869 eFt, pontos összege a 
költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.  
 
A költségvetés bevételi főösszege 1.748.678.822.- Ft.  Természetesen ennyi a kiadási 
főösszeg is. A tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 1.133.809.675.- Ft. A 
költségvetés kiadási főösszege 1.728.989.781.- Ft. A költségvetés egyenlegénél 
mínusz 595 millió forint van, melynek a megoszlása, működési egyenleg mínusz 441 
millió forint, a felhalmozási egyenleg pedig mínusz 153 millió forint. A Képviselő-
testület a finanszírozási kiadásokat mínusz 19.689.000.- Ft-ban, az összesített egyenleg 
összegét mínusz 614.869.000.- Ft-ban állapítja meg, hogy ha a költségvetést e szerint 
fogadja el. 
A Tűzoltóságnak 13.200.000.- Ft lett betervezve, de őket is érinti  a minimálbér 
emelés, ezért kérték a támogatás összegének megemelését.. Közfeladat-ellátó Társulás 
416.009.765.- Ft, RNÖ 300.000.- Ft támogatást kért, 500.000.- Ft-os támogatást az 
EGYSZI a tartós hidegre tekintettel, ez fatámogatás. 
A PEB ülésen a rendkívüli települési támogatás csökkentve lett 4.250.000.- Ft-ra, 
Variomed támogatása 650.000.- Ft, Temetési segély 2.750.000.- Ft, 
Gyógyszertámogatás 1.000.000.- Ft. 
Felhalmozási kiadások részletezése: 142 millió forint értékben került betervezésre a 
Lehel és Gábor Áron utcák  összekötése, tűzcsapok telepítése, térfigyelő kamera 
bővítés, optikai kábel, TOP-os pályázat tervezési díjai, önkormányzati lakás 
berendezésre 100.000.- Ft, multicar beszerzése 15 millió forint, önkormányzati 
lakások felújítására 500.000- Ft. Mathiász utca 2. épületére 30 millió forint lett 
elkülönítve bölcsődei célra történő átalakításra, TOP-os pályázatra 893.000.- Ft, 
Polyák Imre Sportcsarnok felújításra 1.978.590.-Ft, ez a pályázat nyert, Magánerős út- 
és járdaépítéshez 10 millió forint, Mezőgazdasági gépek 16 miliő forint, sportcentrum 
fejlesztésre 6.600.000.- Ft önerő, ASP rendszer bevezetése 15 millió forint, 
temetkezési feladatokra 15 millió forint összesen 373.632.271.- Ft. 
 
A Hivatal működési bevétele 8.666.000.- Ft, s ennyi a költségvetési bevétele is. 
234.383.000.- Ft finanszírozási bevétel. 243.044.000.- Ft a kiadások. A Hivatal 
engedélyezett létszáma 41,5 fő. 
 
Az IGSZ működési bevétele 45.560.000.- Ft, finanszírozási bevétele 178.004.661.- Ft. 
223.565.000.- Ft az összes bevétel. 
Az iskolát már nem az önkormányzat működteti, ezzel dologi költségek kerültek el. 
Létszámot is vittek el 14 főt, az éves engedélyezett létszám 21 fő a konyhán, 5 fő a 
könyvelésen. Itt komoly kiadási tartalékok és munkaerő tartalékok vannak. 
 
Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 4.120.000.- Ft, az összes bevétele 
74.544.000.- Ft, ugyanennyi a kiadás. 12 fő az éves engedélyezett létszám. 
 
EGYSZI működési bevételek 66.064.000.- Ft, a költségvetési bevétele 146.667.000.- 
Ft, összesen 212.731.000.- Ft. Ugyanennyi a kiadás is. Az éves engedélyezett létszám 
37 fő. 
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Óvoda és bölcsőde működési bevétele 1 millió forint, finanszírozási bevétel 
302.171.000.- Ft, ugyanennyi a kiadása. 69,5 fő az éves engedélyezett létszám, ebből 7 
fő a Felsőlajosi tagintézménynél van, 6 fő a bölcsődei tagintézménynél. 
A költségvetés nagyon jól kidolgozott, áttekinthető. A tételeknél az előző éveknek a 
számait lehet látni. Nagyon szép költségvetésről beszélhetünk. Ha nem lett volna ez a 
614 millió forintos tartalék, akkor az probléma lett volna. Én elfogadásra javaslom a 
költségvetést. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban?  
dr. Balogh László jegyző 
Amit a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosított, az Önkormányzati Bizottság is 
elfogadja? 
Belusz László ÖB elnök 
Igen. Kérdezem, hogy aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét a települési támogatáshoz 
elmondott módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2017. (II. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi  
költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, 
  hogy a rendelet-tervezet 9. mellékletében szereplő 8.650.000.- Ft  
                      települési támogatás az alábbiak szerint kerüljön megbontásra: 
 
  - Rendkívüli települési támogatás   4.250.000.- Ft 
  - Variomed         650.000.- Ft 
   - Temetési segély     2.750.000.- Ft 
  - Gyógyszer      1.000.000.- Ft 
 
  Határidő:  2017. február 17. 
  Felelős:      ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést dr. Tóth Andrea készítette. Hoztunk egy rendeletet, amellyel a célunk 
volt a közterület rendben tartása, tisztántartása, valamint az éjszaki nyitva tartás 
korlátozása, és hogy lehetőség nyíljon a vendéglátóegységeknek a nyitva tartásába 
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beleszólni. Ha nem tartják be a rendeletet, akkor lehessen szankcionálni. Nem az volt a 
célunk, hogy valakinek a vállalkozásába korlátokat építsünk, hanem az, hogy 
segítsünk. Az elmúlt időszakban volt egy olyan kérelem, amit nem tudtunk támogatni, 
mert későn érkezett be, ezért az elmúlt rendkívüli bizottsági ülés alkalmából olyan 
módosítást határoztunk meg, hogy a 30 napos beadási határidő megmarad azoknak, 
akik 1 évre kérik, akik pedig egyedi esetre eltérő nyitva tartást kérnek, azoknak 15 
napos határidő legyen a kérelem beadásának határideje. Ezzel gördülékenyebb, és 
barátságosabb lesz a rendelet. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitva tartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/20017. (II. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató  
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány-  
                     Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendég- 
  látást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
  (X. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:    ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetének jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Ezen Lajosmizsei Napok programját már harmadszor tárgyaljuk. Korábban láttuk a 
tervezetet, a költségeken faragtunk egy kicsit. Korábban összeállt a program. 
Korábban döntöttünk az esti programokról a fő koncertekről. Augusztus 18-án 
kezdődik, szombaton lesz a fő nap tűzijátékkal, vasárnap pedig színdarabbal és 
koszorúzással. A hangtechnika, fénytechnika 1.500.000.- Ft, összesen a költsége 
8.972.000.- Ft lett a Lajosmizsei Napok programtervezetének. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Augusztus 19-re 5 órára van téve a városi kitüntetések adományozása. Jobbnak 
tartanám augusztus 20-án a városi moziban ezt megrendezni. Tavaly is a román 
vendégmunkások elfoglalták a székeket, le sem lehetett ülni, aki szeretett volna. 
Ünnepélyesebbnek tartanám augusztus 20-án, vagy a színdarab után. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ünnepélyesebb a színházteremben és méltóbb lenne a Művelődési Házban. 
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Basky András polgármester 
A Művelődési Házban csak a közvetlen rokonság fogja látni, kint pedig mindenki, aki 
ott van. Inkább a méltatások voltak hosszúak, itt kell egy kicsit visszafogottnak lenni, 
5 perc méltatásnál nem kell több. 
Belusz László OB elnök 
17 órára lehetne valami előadót. 
Varga Mária bizottsági tag 
Inkább az volt a jobb, hogy mindenki hallotta, látta, s ez így nagyon jó volt. 
Belusz László ÖB elnök 
A főszámok a helyén vannak. Azt szeretnénk, hogy egy színvonalas Lajosmizsei Nap 
legyen. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Mi is tudunk felvállalni műsort a tánc stúdióval, ha szükséges. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom a XXIV. 
Lajosmizsei Napok végleges program-tervezetét azzal, hogy a kitüntetések átadása 
kerüljön át augusztus 20-ra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2017. (II. 14.) ÖB hat. 
A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges  
programtervezetének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek 
  a XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetét azzal, hogy 
  a kitüntetések átadása kerüljön át augusztus 20-ra. 

Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     ÖB  
 
 
5./ Napirendi pont 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
A 2016. évi beszámolót megkaptuk. Véleményezni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak 
és az Önkormányzati Bizottságnak kell. 250.000.- Ft-ot fogadtunk el a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület részére. A pénzügyi beszámolóból kiderül, hogy milyen 
munkákat végeznek. (mozgáskorlátozottak, idős betegek, utcán élők segítése.) 
Péntekenként 12-14 óráig vannak az Egészségházban.  Rendelkeznek gépkocsival, 
ruhaneművel, vérnyomásmérővel. Ha kell, beviszik melegedni a tartósan utcán lévő 
embert. 
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Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. Elfogadásra javaslom a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolóját. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2017. (II. 14.) ÖB hat. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
Egyesület 2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 
 

HATÁROZAT  
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szak- 
  mai beszámolóját. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon sok a kóbor kutya kül- és belterületen egyaránt. A múlt héten történt, hogy 
egyik családba bement egy kutya és megharapta a kisfiút. Mit lehet tenni erre 
vonatkozóan? 
dr. Balogh László jegyző 
Konkrét esetről nem tudok, arról információt nem kaptam, hogy a kisfiút megharapta a 
kutya. Ha tudjuk, hogy kinek a tulajdona a kutya, akkor bírságolni tudunk. Több 
százezer forintos történetek ezek. Felsőlajoson történt egy majdnem halálos kutya 
harapás. A kutya befogó 70.000.- Ft+ÁFA/alkalomért jön ki. Ha megtalálják a kóbor 
kutyákat, akkor a kutya befogók beviszik. Egy hónapban egyszer tudjuk összeszedni 
az ebeket. Ha konkrét hely van, és bejelentés, akkor bírságolunk. 
 
Basky András polgármester 
Ha ilyen probléma van, akkor a közterület felügyelő részére mindenképpen be kell 
jelenteni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Ceglédi út környékén is sok a kóbor kutya. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a kutya szabályszerűen van tartva, akkor csipp van benne, s tudjuk, hogy kié. 
 
- Tájékoztatás a Lajosmizsei Autós Szlalom versenyről 
Belusz László ÖB elnök 
Kérném Hegedűs Csaba urat, hogy mondjon erről tájékoztatást. 
Hegedűs Csaba 
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Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Ez a tevékenység 2009. óta él. A Magyar Autó 
Szövetség hivatott arra, hogy autóbajnokságokat írjon ki. Korábbi évek tapasztalata az 
volt, hogy egy városi verseny feldobta a bajnokságot. 
Lehetne egy autóverseny Lajosmizsén. A sport törvény értelmében ezeknek a 
rendezvényeknek és személyeknek élő, személyes biztosítása kell, hogy legyen. 
Az Iskola-tó környékén lenne ez a rendezvény. Két változat van kidolgozás alatt. A 
Tűzoltóság után a focipályánál lenne a rajtvonal. Ezek az autók pályaautókhoz illő 
autók. A hosszabb változatnál 2,5 km lenne a megteendő útszakasz rész.  Vagy a 
rövidebbnél 1,3 km lenne az útszakasz. Az útlezárás a városi polgárőrséggel 
együttműködve lenne. A részt vevő versenyzőknek van személyi biztosítása, a 
rendezvénynek is felelősségbiztosítása. 1999. óta végzünk a csapatunkkal ilyen 
tevékenységet. Kecskeméten az Auchan áruháznál kezdtük a versenyeinket, 2006-
2007. óta a kecskeméti tóparton volt a rendezvény. Soltvadkerten is szoktunk 
rendezvényt tartani. A lakosságot kellőképpen szoktuk tájékoztatni. Szeretnénk ezt a 
rendezvényt Lajosmizsén is megszervezni. Június 11-re szeretnénk tenni ezt a 
rendezvényt. Van egy gyalogos ismerkedés a területtel, utána van egy edző futam, 3 
mért kör. Minden egyes versenybíró biztosított személy, megfelelő vizsgával 
rendelkeznek. Zökkenőmentes a verseny, hagyományteremtő céllal szeretnénk 
megtartani. 
Varga Mária bizottsági tag 
Hány versenyző szokott lenni? 
Hegedűs Csaba 
70-80 fő általában. A maximális létszám 100 fő. Ezzel a rendezvénnyel a 
vendéglátóhelyeknek is lesz forgalma, mert a versenyzők már megérkeznek 
szombaton. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk hozzá. 
Basky András polgármester 
Mindenféle szempontból megfelelőnek és biztonságosnak gondoljuk, öröm számomra, 
hogy Lajosmizsén ez megrendezésre kerül. Az érintett lakosokkal át lesz beszélve, 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy egy ilyen rendezvény megvalósulásra kerülhessen. 
Köszönjük. A Művelődési Ház, amivel tud, segít a rendezvényt illetően. 
Sebők Márta PEB elnök 
Gondolkodni kellene egy olyan épületben, aminek teteje van, padozata és térburkolata. 
Legyen egy köves terület. Ezzel a vendéglátó egységek részére megfelelő hely lenne 
biztosítva a rendezvények idején. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 
14.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tag 
         jkv. aláírója 


