
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/2/21/2017. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2017. május 29-én, du: 13.00 órakor 
megtartott n y í l t  üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
55/2017. (V.29.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) 
önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 

56/2017. (V. 29.) ÖB hat. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének 
felújítására benyújtott pályázat visszavonása 

57/2017. (V. 29.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
karbantartási feladataira forrás elkülönítése 

58/2017. (V. 29.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
homlokzatának, faburkolatainak, valamint 
nyílászáróinak festése 

59/2017. (V. 29.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
földszinti mosdójának felújítása 

60/2017. (V. 29.) ÖB hat. Hozzájárulás zenei szórakoztató általános televíziós 
felvételéhez 

61/2017. (V. 29.) ÖB hat. Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET célgép 
beszerzése 

62/2017. (V. 29.) ÖB hat. IGSZ-hez tartozó iskola konyhához új főzőüst 
beszerzése  

63/2017. (V. 29.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  

64/2017. (V.29.) ÖB hat.   Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlő- 
    ségi Programjának áttekintése 
65/2017. (V. 29.) ÖB hat. Együttműködési megállapodás az – EFOP-1.8.19-17 

pályázat keretében 
66/2017. (V. 29.) ÖB hat. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  

székhelyhasználatával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

67/2017. (V. 29.) ÖB hat. Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala 
68/2017. (V. 29.) ÖB hat.  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámo- 

lója a 2016. évben végzett munkájáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2017. május 29-én, du: 13.00 órakor, Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára Széplak termében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
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 
      Guti Istvánné  Műv.ház igazgató 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Orbán Antal települési képviselő 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Nagy Judit vezető főtanácsos 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
 
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 van-e valakinek ezen kívül kiegészítő, illetve módosító 
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-tes-   Basky András 
     tületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitva-  polgármester 
     tartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rende- 
     let módosításának előkészítésével kapcsolatos döntések meg- 
     hozatala 
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2./ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására  Basky András 
    benyújtott pályázat visszavonása     polgármester 
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójá- Basky András 
     nak kérelmével kapcsolatos döntések meghozatala   polgármester 
4./ A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási kereté- Basky András 
     nek terhére történő beszerzések     polgármester 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi  Basky András 
     Programjának áttekintése      polgármester 
6./ Együttműködési megállapodás az – EFOP-1.8.19-17 pályázat Basky András 
     keretében         polgármester 
7./ Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhely- Basky András 
     használatával kapcsolatos döntések meghozatala   polgármester 
8./ Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala  Basky András 
          polgármester 
9./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a  Basky András 
     2016. évben végzett munkájáról     polgármester 
10/ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem   Belusz László 
          ÖB elnök 
2./ Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására  Basky András 
          polgármester 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
A rendelet megalkotásának célja a vendéglátó üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti 
éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozása. 
A rendelet szerint a vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 22 óra és az azt követő 
nap 05 óra között, pénteken és szombaton 23 óra és az azt követő nap 05 óra között – a 
(2) bekezdésben, valamit a 4. §-ban szabályozottak kivételével tarthat nyitva. 
Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig külön 
engedély nélkül – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben – nyitva 
tarthatnak a vendéglátó üzletek. 
Többször módosításra került a rendelet, április 6-án, majd április 27-én rendkívüli ülés 
alkalmával próbáltunk olyan megoldást találni, hogy valamilyen kedvezőbb megoldás 
legyen a vállalkozók részére, hogy ne mindig 3.000.- Ft- ba kerüljön egy-egy kérelem 
becsatolása az eltérő nyitvatartás vonatkozásában. Vannak rendkívüli rendezvények, 
amikre nem lehet felkészülni előre, ezért van az eltérő nyitvatartási kérelem, amit be 
kell nyújtani a rendezvény megtartása előtt. 



 4

Ezt úgy sikerült módosítani, hogy vasárnaptól csütörtökig változatlanul maradna 22.00 
óráig. Péntek és szombat hajnal 3-5 óra között zárva kellene tartani a 
vendéglátóhelyeknek. Szombaton a vendéglátó egységeknél vasárnap hajnali 3 óráig 
való nyitva tartást engedélyeznénk. A rendeletmódosításunknak ez a célja. Ez a 
kedvezmény a vendéglátó helyeknek. 
A rendelet-módosításnak az a célja, hogy mindenki automatikusan szombat hajnalban 
3 óráig nyitva lehessen. Így a módosító kérelmeket nem kell beadni, mert 3 óráig tud 
nyitva lenni. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletét a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2017. (V.29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete előterjesztésben 
foglaltak szerinti módosításával egyetért és felkéri a polgármestert az előterjesztés 
soros képviselő-testületi ülésre való előkészítésére. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2017. május 29. 
 
    
2./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására benyújtott 
pályázat visszavonása 
Belusz László ÖB elnök 
Pályázat visszavonása. Az előterjesztést készítette Horváth Sándor. Amikor beadtuk a 
pályázatot, akkor még 4 millió forint az önrész, s közbeszerzés folytán 14 millió 
forintra nőtt. A szerződést küldi Kézilabda Szövetség az Önkormányzat felé. 
Csütörtökön voltunk Budapesten.  A Kézilabda Szövetség teljes biztonságot akar a 
saját maga részére, a másik fél hátrányára. A 70 %-ot ÁFÁ-t is velünk szerették volna 
kifizettetni. El kell gondolkodni azon, hogy valóban szükséges-e ez nekünk. Jogi 
szempontból nem megvalósítható.  Az lenne jobb, ha megtartanánk azt az összeget, 
amit első körben meghatároztunk és megnéznénk, hogy mit lehet ebből teljesíteni. 
Meg kellene nézni, hogy a vállalkozó hogyan tudja ezt megcsinál. A Kézilabda 
Szövetség által meghatározott összeget nem fogadhatjuk el, mert ez nem volna 
helytálló. 
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Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására 
benyújtott pályázat visszavonásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének 
felújítására benyújtott pályázat visszavonása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős:     ÖB 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmével 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Kérelem érkezett az Önkormányzat felé a Művelődési Ház igazgatójától, hogy az 
épületben felmerült problémákra szeretne segítséget kérni. helyszíni bejárás volt, ahol 
láthattuk a felmerült problémákat. Kérdés, hogy melyik az, ami mehet, mi az, ami 
nem. 
A Díszteremben a sötétítő függöny beszerzése 390.000.- Ft. Homlokzati nyílászárók 
cseréje is szükségessé válik. Külső felületen a vakolat hiányzik. 
A vizes blokk felújításra szorulna, voltak árajánlatok, ezeket megnéznénk részletesen, 
hogy mi mennyibe kerül. 16 millió forintos felújítás lenne az összes. A hirdető tábla 
állapota balesetveszélyes, felújításra szorul. Digitboxra lenne igény. A 
hangtechnikának is mennie kellene. Szabadtéri programokhoz színpadra lenne 
szükség. 
I. határozat-tervezet: 1db digit klíma beszerzése 1.304.000.- Ft 
II. határozat-tervezet: nyílászárók, homlokzatfestés 581.000.- Ft 
III. határozat-tervezet: szociális résznek a felújítása 16.000.000.- Ft 
IV. határozat-tervezet: zenei szórakoztató műsor 1.436.000.- Ft-os összeg, mely 
támogatást kíván. 
Mi a helyzet a vizes blokk témában? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Székely Tihamértól és Dancsa Bélától kaptunk árajánlatot a vizes blokknak a 
felújítására. Ez egy maximális tartalommal a legjobb minőségű anyagokat tartalmazza. 
Az első szempont, hogy vandálbiztosított legyen és minden igényt kielégítő. A 
szellőző berendezés, a férfi mosdóban a piszuárok átalakítása úgy történne, hogy 
mozgásérzékelős legyen, a piszuárok gyermekméretűek legyenek, kézmosóknál a 
csapoknak a mozgásérzékelőssé tétele és a burkolat cseréje szükséges. Ez az árajánlat 
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mindenből a legtöbbet tartalmazza, ebből lehet csökkenteni. Elsősorban a 
problémafeltárás volt a cél. Jelenleg a mosdókat az épület oldalrészéből lehet 
megközelíteni, ezt meg kellene változtatni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Jászberényben kiállítás lesz, érdemes megnézni. Jövőre 25 éves lesz Lajosmizse. 
Számtalan rendezvénnyel készülünk, nagyon sokféle helyszínnek és a rendezvénynek 
a helyszíne lesz a Művelődési HÁz és így szükséges a Művelődési Ház mosdójának a 
felújítása. Székely Tihaméron kívül másik árajánlat bekérése is szükséges. 
Az Egészségház mosdójában minden automatikussá tettünk. Érdemes a fotocellás 
megoldásra átállni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nincs nyilvános WC-nk Lajosmizsén. Ezt a mosdót rendben kell tartani, mert 
Lajosmizsét tükrözi. Én nagyon örülök ennek a felvetésnek, hogy az óvodás 
gyermekekre is lett gondolva. Az óvoda is gyakran jár ide a gyermekekkel. Azt 
szeretném kérni, hogy a kisgyermekek WC-jének ajtaján ne zár legyen, hanem 
kallantyú. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nem lehetne itt a Művelődési Ház mosdójában úgy, hogy az egyik része nyilvános 
WC legyen, a másik része pedig nem. 
Belusz László ÖB elnök 
Azt meg kellene nézni, hogy mi legyen az a határ, amiért meg lehet csinálni, vagy 
kérjünk be egy közép árat, hogy az, amennyiért meg lehetne csinálni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ha a képviselő testülettől olyan felhatalmazást kapunk, hogy dolgozzunk az ügyön, 
akkor akár a következő ülésre is tudunk ilyen tájékoztatót behozni. Ha megkapjuk a 
felhatalmazást, akkor elindulunk ezen az úton. 
Basky András polgármester 
A mi pályázatunk azon bukott el, hogy a tervezői szerzői jogával nem tudta kitalálni, 
hogy hova legyen téve a lift. Nem nagyon találtunk olyan megoldást, amit el tudtunk 
volna fogadni. 
Belusz László ÖB elnök 
Új árajánlatokat kellene beszerezni, és kidolgozni, hogy mi mennyibe kerülne. 
Basky András polgármester 
Az I. II. III. határozat-tervezetre vonatkozóan az opciós megoldásokat kellene 
beletenni. 
A IV. határozat-tervezet. Nótár Mary-ék szeretnének Lajosmizse népszerűsítésére egy 
felvételt és műsort létrehozni. 10-12 előadót hozna ide, 4000-5000 fős közönségre 
számolnának. A TV2 felvenné a műsort, nyilvános TV felvétel lenne, s adná a műsort 
10 alkalommal. 
Basky András polgármester 
10 félórás nyilvános felvétel lenne. Mindig újra indítanák a részeket, s lenne egy kis 
felvezető része. Minden alkalommal külön jön le, hogy Lajosmizsei nyilvános felvétel. 
A Zenebutikban adnák le. Gyártási költségeket a TV-2 finanszírozza. Azokat a 
költségeket, amik a helyszínen itt lennének, az a színpad biztosítása, a kivetítő 
rendszer költsége, a világítás, mentő, közbiztonság ellátása. Látványos dolog, hogy ha 
ilyen nagy rendezvény van valamelyik településen. A helyszínen biztosítani kell a 
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világítást, az egészségügyi mentőt, WC-t. A szerzői jogdíj a TW-2-nek a díja. Mi a 
helyszínt adnánk, van még költség a biztonság biztosítása. Számítanánk Szuhányi 
Gyuláékra, a polgárőrségre. Ezek azok a költségek, amik igazából ránk hárulnának. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ladánybenén is volt korábban hasonló műsor. Sokan igénylik ezt a műsort és ezt a 
fajta szórakozást, ez nem csak a roma lakosság igényeit kielégítő szórakozási 
lehetőség. 
Varga Mária bizottsági tag 
Ezt a műsort megerősítettebb biztonsággal kell biztosítani. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Mivel a TV2 fel fogja venni, bízunk benne, hogy válogatottabb, színvonalasabb 
műsort fognak adni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizsének melyik a jobb program, amire eljönnek 20-an, vagy amire eljön 2000 
ember. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Lajosmizsének nagyobb része az, aki ezt a fajta műfajt szereti. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Lehet nagyon sokat dolgozni egyfajta előadás megszervezésével, ha nincs rá igény. 
Érdemes megnézni, hogy milyen műsorokat szervezzünk, aminek lesz nézettsége. 
Basky András polgármester 
Volt egy megkeresés, Nótár Mary megkeresett bennünket, hogy szeretne műsort adni 
Lajosmizsén 2017. június 30-án legalább 10-15 fellépővel. Meg kell beszélni, hogy mi 
a lehetőség, támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Meg kell nézni, hogy akármilyen 
rendezvény van, de a mulatós zenére mozdulnak meg az emberek. Ha mindig csak 
abban gondolkodunk, hogy olyan műsort szervezünk, amit pár ember kedvel, de a 
közönséget nem fogja meg, az nem jó üzenet. Én támogatom inkább, mint nem. Nem 
lehet mindig azt a zenét támogatni, amit kis közönség kedvel csak. Nem csak azokat a 
programokat kell támogatni, ami nekünk színpatikus, hanem azt, ami nagyon sok ezer 
embernek színvonalas. Nagyon sok embernek szerezünk jó hangulatot azzal, akik ide 
kijönnek. Ha a Lajosmizsei Napokat meg lehet csinálni 20 éve, akkor ezt is. Máshol is 
szerveznek ilyen rendezvényeket. Ez egy olyan rendezvény, amit felkínáltak, 
lehetőség, hogy ezt megrendezzük. 
Amit fontosnak tartok és bizonytalannak érzek, azt megtárgyaljuk külön is. Nem 
tudom azt és nem elvárható, hogy ha minden egyes ötlet, ami bejön, előzetesen 
tárgyaljuk. Ha valakinek van gondolata és ötlete és javaslata, akkor azt köszönettel 
veszem. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Mindig felmerült a tűzijátéknak a létkérdése. Egyetlen egyszer vállalta fel az 
Önkormányzat azt, hogy nem volt tűzijáték, és az emberekben felháborodást váltott ki. 
Meg kell hallani az embereknek a kritikai észrevételeit. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Meg kell találni azt a középutat, hogy a nagy tömeget hogyan lehet odavonzani.  
Varga Mária bizottsági tag 
Nem támogatom ezt. 
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Borbély Ella bizottsági tag 
Ez egy programlehetőség, aki akar, kimegy, aki nem, az nem. 
Basky András polgármester 
15 millió forintos nagyságrendet fordítunk szórakozásra. Ha el akar menni valaki 
színházi előadásra, 10.000.- Ft a jegy. Itt adunk 1.500.000- Ft-ért több szórakozási 
lehetőséget. Ha van Lajosmizsén lehetőség, akkor nem akarjuk, ha nincs, akkor pedig 
azt mondjuk, hogy miért nincs. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A múlt héten ott voltam azon a megbeszélésen. A műsoroknak a fele mulatós, a fele 
pedig nem. Kocsis Tibort is idehozza. Képzett művészek is jönnek velük. A szakma 
legjobbjai is itt lesznek. Azt mi nem tudjuk megfinanszírozni, hogy ennyi fellépő 
legyen ennyi pénzért. A tavalyi Lajosmizsei Napoknak a programtervezetében 
szerepelt Tóth Vera, Kovács Kati, Rúzsa Magdi, s azokat sem fogadták el. Jó néhány 
évvel ezelőtt lett volna a Kis Tehén Zenekar. Olyan nevek kerülnek visszautasításra, 
amik kellenének az embereknek. Komoly biztonsági háttér kerülne kiépítésre. A TV-2 
is bebiztosítja magát, egy külön igényt szeretne kiszolgálni, amire van igény. Itt van 
10-15 fő és a rendőrség és a biztonsági őrök. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nekünk van polgárőrségünk, rendőrségünk. Azok is jelen tudnak lenni a rendezvény 
alkalmával. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Nótár Mary arra vár, - mivel június 30-án kell egy produkciót megvalósítani – hogy 
mit válaszolunk az ajánlatára. Kocsis Tibort is azért vonja be, mert ő helyi lakos. 15 
előadót egyszerre lehozni, az egy színvonalas műsor lesz. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 
karbantartási feladataira 1.304.000.- Ft forrás kerüljön elkülönítésre, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
57/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára karbantartási feladataira forrás 
elkülönítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy Lajosmizse Város  
                                 Művelődési Háza és Könyvtára karbantartási feladataira  
                                 1.304.000.- Ft forrás kerüljön elkülönítésre. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festése 
megvalósuljon,- melynek értéke 1.581.633.- Ft- , kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodásé nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
58/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
homlokzatának, faburkolatainak, valamint 
nyílászáróinak festése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés II. határozat-tervezetét, hogy Lajosmizse Vá- 
   ros Művelődési Háza és Könyvtára homlokzatának, faburkolatai- 
   nak, valamint nyílászáróinak festési munkálatai 1.581.633.- Ft 
   összegben megvalósításra kerüljenek. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, hogy Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása megvalósuljon – 
melynek értéke 1.581.000.- Ft – kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
59/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
földszinti mosdójának felújítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   mel az előterjesztés III. határozat-tervezetét, hogy Lajosmizse Vá- 
   ros Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítá- 
   sa megvalósításra kerüljön. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, hogy 2017. június 30-án zenei 
szórakoztató műsor nyilvános televíziós felvétele megrendezésre kerüljön, amiben 
Lajosmizse bemutatásra kerül, s ennek költsége 1.436.000.- Ft, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással: Sápi Zsomborné, 
Sebők Márta, 1 ellenszavazattal: Varga Mária – az alábbi határozatot hozta: 
60/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Hozzájárulás zenei szórakoztató 
műsor nyilvános televíziós felvételéhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, hogy 2017. június 30-án  
   zenei szórakoztató műsor nyilvános  televíziós felvétele kerüljön 
   megrendezésre, - amiben Lajosmizse bemutatásra kerül, - s ennek 
   költsége 1.436.000.- Ft. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
4./ Napirendi pont 
A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási keretének terhére történő 
beszerzések 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Szilágyi Ödön. Gépbeszerzésről van szó, ami helyi, saját 
emberekkel lenne működtetve.  Ez a gép a kisebb kátyúknak az elvégzésére lenne 
alkalmas. A tavaszi kátyúzást el lehetne végezni vele önköltségi áron, a park 
állományában lévő dolgozók alkalmasak erre.  Erre a berendezésre 3 ajánlat van. Két 
gépről van szó. Gázpalackról felmelegíti az aszfaltot, a beolvasztott aszfaltot össze 
tudja dolgozni.  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén arra a megoldásra született 
döntés, hogy legyen megvásárolva a „komfort” aszfaltozó gép” 4.683.760.- Ft 
összegért. 
A másik dolog új főzőüstnek a beszerzése, vagy a réginek a javítása, ami 800.000.- Ft 
lenne bruttóban, az újnak pedig 1.495.000.- Ft. A régi üst annyira el van vékonyodva, 
hogy már hamarosan kilyukad. Afelé hajlik a gondolat, hogy egy újat kellene inkább 
vásárolni és be lehetne invesztálni az új rendszerbe is. Megkaptuk az ajánlatot 
kiosztósként. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az árajánlatban olvasható, hogy kémény megléte is szükséges. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Ennek a beépítése nem engedélyköteles. A kémény kívülről fel lett újítva. A 
kéménynél ez külön költséget nem igényel. Ha a pályázat megvalósulna, gázszerelést 
is fog igényelni. Ez a bekötés a kéménybe lehetséges. Szóbeli megállapodásunk szerint 
1.750.000.- Ft-ért bocsátanák rendelkezésre ezt a főzőüstöt. Fogok kérni írásbeli 
árajánlatot is erre az összegre. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja, hogy a comfort aszfaltozó gép 
kerüljön beszerzésre 4.683.760.- Ft értékben, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló  
INFRASET célgép beszerzése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

letnek az előterjesztés határozat-tervezetét, hogy INFRASET 
speciális útjavító célgép comfort termékcsomagja kerüljön megvá- 
sárlásra 4.683.760.- Ft értékben. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős:     ÖB 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az új főzőüst vásárlását javasolja bruttó 2.22.500.- Ft összegben, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhához 
új főzőüst beszerzése  
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Önkormányzati Bizottsága az IGSZ-hez tartozó iskolakonyhához 
új főzőüst beszerzését javasolja, melynek bruttó értéke 2.222.500.- 
Ft. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős:     ÖB 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségének hidegburkolási 
munkáit javasolja a Képviselő-testületnek elvégezni bruttó 383.400.- Ft értékben, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
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  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
jesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a gépjárműtároló és  
kerékpártároló helyiségének hidegburkolási munkái legyenek elvégezve, 
melynek értéke bruttó 383.400.- Ft. 

  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB  
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
áttekintése 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Nagy Judit. Az Önkormányzat 2013-ban elfogadta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. A feltárt problémákat kezelni kell, figyelni kell, hogy 
ezek az intézkedések megvalósultak-e. Kétévente felül kell vizsgálni. 2015. június 25-i 
ülésen áttekintette és elfogadta. A jogszabályi változások átvezetésre kerültek. A 
leromlott városi területek rehabilitációjára a pályázatok benyújtásra kerültek. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjá az előterjesztés 
mellékletében foglaltaknak megfelelően. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2017. (V.29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi  
Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi  
   Programját az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfele- 
   lően. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás az – EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében 
Belusz László ÖB elnök 
Az EGYSZI pályázatot kíván benyújtani. Jelenleg a Kecskeméti járásban nem 
működik EFI, amely koordinálná a járás egészségfejlesztési programjait és összekötő 
kapocsként működne az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az 
egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. Célként tűzték ki, 
hogy a Kecskeméti járásban javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a 
születéskor várható élettartam. Az esetszolgáltatással és a kapcsolattartással venné fel 
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a kapcsolatot. Az ezzel kapcsolatos költségeket nekünk kell felvállalni. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Kecskeméti járásban közvetíteni a szolgáltatók között, erre az egészségügyi 
intézménynek kapacitása nincs. A járásban nem működik egészségfejlesztési iroda. 
Pataki Klaúdia polgármester asszony megkeresett bennünket, hogy ő pályázna. Nincs 
kapacitásunk, de nem is a mi feladatkörünk. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés van-e még? Nincs. Támogatásra javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
65/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Együttműködési megállapodás az  
- EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
 

7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette dr. Tóth Andrea. Lajosmizse Város Önkormányzata felé 
megkeresés érkezett a székhelymódosításra. Lajosmizse Város Jegyzője, mint 
címképzésért felelős szerv a tárgyi ingatlan címét 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5. 
szám helyett 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. számban állapította meg 2016. április 
5. napján. A címmódosításra tekintettel szükséges a Közalapítvány létesítő-okiratának 
módosítása a Köztestület székhelye vonatkozásában. Közalapítvány Köztestülete a 
tárgyi módosítást 2017. május 26. napján vezeti át a létesítő okiraton. Elfogadásra 
javaslom. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  
székhelyhasználatával kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
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   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 

8./ Napirendi pont 
Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Van egy lehetőség, ami 1.690.000.- Ft-ba kerülne. A legszebb magyar városok 
tartalma szeptemberben tematikusan szerkesztve, 4-4 percre bontva a Baba, Egészség 
és Stíluskalauzban is bemutatásra kerülne. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ami le van írva, azt mi irányítjuk. Aki lejön Lajosmizsére, hogy riportot készítsen, 
teljesen mi irányítjuk, hogy merre menjen, mit vegyen fel a riportba, s úgy kell 
felvenni a riportot, hogy abból az jöjjön le, hogy Lajosmizse szép város. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Lajosmizse szépségeinek a bemutatásáról nem érdemes lemondani. Pályázat nélkül is 
nagyon sok érték jelenik meg és a külvilágnak is nagyon jó bemutatni ezeket. A 
legszebb magyar városok között turisztikai szempontból érdemes megmutatni 
Lajosmizsét. Mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Mire eljut a nézőhöz a felvétel, akkorra a jelenleginél is szebb lesz a város képe. 
Rengeteg olyan dolog van, amit meg tudunk mutatni és jól működik. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Mindkét érvet el tudom fogadni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, észrevétel, vélemény? Nincs. Szép, csodás dolgok vannak 
Lajosmizsén és helyi értékeink. A bizottság engedje tovább és majd holnap a testület 
eldönti. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
Településmarketinggel kapcsolatos döntés  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
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9./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról 
Belusz László ÖB elnök 
A beszámoló bemutatja a Hivatal szervezeti egységeinek munkáját. Szerepel benne a 
végzett munka mennyisége, látható, hogy külön-külön bemutatja az irodákat, (Jegyzői 
Iroda, Igazgatási Csoport, Pénzügyi Iroda, Önkormányzati Iroda), hány fővel 
dolgoznak, mit végeznek. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2016. évben végzett munkájáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2017. (V. 29.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2016. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     ÖB 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy e napirend keretében kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 15.10 órakor 
berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

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

 
 

 
 

 


