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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/763-19/2020. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Önkormányzati Bizottsága 2020. augusztus 11-én 

megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről 
 
Az ülésen hozott határozatok száma: 
 
41/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 
 
42/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan 

területrészeinek térítés nélküli visszaadása 
 
43/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Tavaszi 

hagyományőrző rendezvénysorozat Lajosmizsén 
című pályázat kapcsán 

 
44/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak 

áthelyezése 2021. évre 
 
45/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár megrendezése 
 
46/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 123/2020. (VII.09.) határozat módosítása 
 
47/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Roma közösségi rendezvény tartása a Vásártéren 
 
48/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

alapító okiratának módosítása 
 

49/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott 
döntéseinek megerősítése 

 
50/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott 

döntéseinek megerősítése 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2020. augusztus 11-én, délután 13.00 órakor 
Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta    bizottság tagja  
Bagó István  bizottság tagja 

 
Sápi Tibor  bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről.- 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      dr. Gócz Irén háziorvos 
      dr. Mátyus Béla jogi referens  
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban módosító, illetve kiegészítő javaslat. Nincs. 
Nekem lenne, hogy a 2./ napirendi ponthoz vendég érkezett dr. Gócz Irén háziorvos, így 
a 2./ napirendi pontot (Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására) elsőként javaslom 
tárgyalni. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat ezzel a módosítással, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:       Előterejsztő: 
1./ Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására   Basky András  
         polgármester 
 
2./ Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére  Basky András 
         polgármester 
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3./ Rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatala Basky András 
         polgármester 
4./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  Basky András 
     alapító okiratának módosítása     polgármester 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszély- Basky András 
     helyezet ideje alatt hozott döntéseiről    polgármester 
6./ Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójá- Basky András 
     nak elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala  polgármester 
7./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László  
         ÖB elnök 
2./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László 
         ÖB elnök 
3./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László 
         ÖB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 
Belusz László ÖB elnök 
Az orvosok kérelmet fogalmaztak meg, s az ügyeleti díjak emelésére tettek javaslatot. 
2010-ben volt díjemelés. A környező településeken, mint pld. Kecskeméten láthatjuk, 
hogy magasabb díjakon dolgoznak az ügyeleti rendszerben A Covid-19 vírus miatt 
jelentős megvonások történtek az Önkormányzattól, így egy kis türelmet szeretnénk 
kérni az orvosoktól és jövőre rendeznénk. Jelenleg is eddig az évben 39 millió forintot 
kell erre fordítanunk. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Egyetértek Belusz László bizottsági elnök úrral, hogy a Covid-19 miatt kétséges az 
Önkormányzat pénzügyi helyzete. 2020-ban közel 50 millió forintba fog kerülni az 
ügyeletnek a fenntartása. Az ügyeletre szükség van. Azt is tudjuk, hogy a bér az 
egészségügyben pozitív irányba halad. Kérdezem polgármester urat, hogy valamilyen 
állami támogatást nem tudunk kérni ilyen irányba? 
Basky András polgármester 
Ezek kötött összegek, ezen nem lehet emelni. 14,5 millió forint, amit kapunk forrást 
állami támogatásként. Amit rendszeresen hallunk, az egészségügy területén az ügyelet 
átszervezésén gondolkodnak. Minden településnek egyik legnagyobb problémája az 
ügyeletet hogyan tudja ellátni. Az ügyelet Lajosmizsén jól működik, a bérek lehet, hogy 
elmaradnak Kecskeméttől, de a lélekszám sem egyforma a két településen. Most még a 
szeptemberi iparűzési adót sem tudjuk látni. Ami decemberben feltöltésként bejött, az 
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plusz pénz volt. Az idei évben a gazdasági helyzet miatt - amit Magyarországon a vírus 
okozott – nem fog befolyni a tervezett iparűzési adó sem, akkor pedig a 
költségvetésünket kell csorbítani. Nem látom lehetőségét annak, hogy plusz pénzt 
fordítsunk az ügyeletre jelenleg. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az infláció követő emelésen el kell gondolkodni. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Az infláció követés benne van jelenleg is a szerződésben. 2017. decemberében kerültek 
emelések a bért illetően, majd 2019. januártól az inflációkövetés folyamatosan érvényes. 
Basky András polgármester 
Ezek a bérek kerültek a továbbiakban is meghatározása, ami inflációval növelt bér 
minden évben. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a kiegészítést. Kérdés van-e még, vagy hozzászólás a doktornő részéről? 
dr. Gócz Irén háziorvos 
A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzet nehézségeivel egyetértünk. Nem a kecskeméti 
órabért kérjük, hanem a kettő között, 3.000-4.000.- Ft közötti bért szeretnénk, ha van rá 
lehetőség. Ha a jövő évi költségvetésbe belekerülhetne, s január 1-től lehetne, az is 
pozitív lenne. 
Basky András polgármester 
Vissza fogunk rá térni a jövő évi költségvetésnél. 
Belusz László ÖB elnök 
Az Önkormányzat és a Bizottság részéről meg szeretnénk köszönni a vírus idején 
végzett, és egyéb esetben is ellátott áldozatkész munkájukat, és januárban visszatérünk 
az emelésre.  
Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. 
Az I. határozat-tervezetet javaslom elfogadásra, hogy nem tudja jelen esetben teljesíteni 
az orvosok ügyeleti díj módosítására irányuló kérelmét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

mányzati Bizottsága az I. határozat-tervezetet javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, miszerint nem javasolja jelen- 

   leg elfogadásra az orvosok ügyeleti díj módosítására irányu- 
   ló kérelmét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
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2./ Napirendi pont 
Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére 
Belusz László ÖB elnök 
A Dudás Energia Kft részéről Dudás Tibor kérelmet adott be, hogy az általa korábban 
az Önkormányzat részére adott területeket szeretné visszaigényelni. Ingyen adta az 
Önkormányzat részére a területet, ingyen kell vissza is adni. A HÉSZ módosításon 
átment. Az előterjesztést elfogadásra javaslom. 
Kérdezem bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés? Nincs. Aki a 
Dudás Energia Kft területek rendezésére vonatkozó kérelmét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
42/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan területrészeinek 
térítés nélküli visszaadása 

HATÁROZAT 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős:     ÖB 

 
3./ Napirendi pont 
Rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Sok mindent felülírt a rendkívüli helyzet.  
1./ A Művelődési Ház támogatási kérelmet nyújtott be a tavaszi rendezvénysorozatra 
2021. évre vonatkozóan. Tulajdonosi hozzájárulást szeretne kérni, hogy ha központi 
parkban nem tud megvalósulni, akkor a Városház téren kerülne megrendezésre. 
2./ Támogatói döntés értelmében 14.995.937 forintot nyert a XXVII. Lajosmizsei Napok 
program-tervezetének megvalósításához 2020. évben, ami az idén nem tud 
megvalósulni a vírushelyzet miatt, s ez áthelyezésre kerül 2021. évre. 
3./ Augusztus végi búcsúvásár a 2020. évben nem kerül megrendezésre. 
4./ Jövő évi Lajosmizsei Napok programsorozatára pályázat benyújtása az 
önkormányzat részéről és nem a Művelődési Ház által. 
Van-e kiegészítés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
dr. Balogh László jegyző 
RNÖ kérelmét is tárgyalni kellene, ami kiosztós anyagként itt van előttünk. 
Belusz László ÖB elnök 
Az RNÖ kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy augusztus 15-én 12.00 és 20.00 
óra között szeretnénk rendezvényt tartani a Vásártéren. Mivel a búcsúvásárt sem 
engedjük, s a Lajosmizsei Napok sem kerül megtartásra a vírushelyzet miatt, így ennek 
megtartását sem javasoljuk. 
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Sebők Márta bizottság tagja 
Ha a II. határozat-tervezetben döntünk arról, hogy a Lajosmizsei Napok elmaradnak, a 
koszorúzást és az ünnepséget megtartjuk. Akarjuk az ünnepséget? 
Guti Istvénné Művelődési Ház igazgatója 
A Magyar Állami Operaház vendégművészeivel ez már meg volt beszélve. 300 fős a 
színházterem befogadóképessége. A szerződést elindítottuk, ők számítanak rá. Az 
augusztus 20-i ünnepség benne van a pályázatban. Csak a szabadtéri rendezvény 
maradna el az 500 fős korlát miatt. 
Basky András polgármester 
100 fő szokott lenne általában az ünnepi műsor látogatói létszáma. 300 fős a színház 
terem. Úgy alakultak a vélemények, hogy ez megtartható. Ez egy félórás műsor. Ez a 
pályázatban benne van. Ha nem rendezzük meg, akkor a finanszírozást sem kapjuk meg. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Amig a mozikban a filmvetítés működhet, törvényileg nem tiltják a rendezvényeket, mi 
is jogszabály szerint járunk el, ha megtartjuk a benti rendezvényünket. Ha már elindult 
a szerződés, akkor ennek adjunk zöld utat azzal a kitétellel, hogy aki odajön, az saját 
felelősségére jön oda és a maszk használata javasolt. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. 
A határozat-tervezeteket külön-külön szavaztatnám. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
Tavaszi hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén című pályázat kapcsán 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
44/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak 
áthelyezése 2021. évre 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
45/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár  
megrendezése 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés IV. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
46/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
123/2020. (VII.09.) határozat 
módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki nem javasolja Lakatos Sándor Lajosmizse Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
elnökének a kérelmét elfogadásra, miszerint 2020. augusztus 15. napján 12.00-20.00 



8 
 

óráig roma közösségi rendezvényt tartsanak a Vásártéren, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
47/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Roma közösségi rendezvény tartása a Vásártéren 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

kormányzati Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra Lakatos Sándor Lajosmizse Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnökének arra irányuló kérelmét, hogy roma 
közösségi rendezvényt tartsanak a Vásártéren 2020. augusztus 15. 
napján 12.00-20.00 óráig. 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős:    ÖB 

 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
2020. július 1-jén lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvény. A Művelődési Ház 
dolgozóira a Munka Törvénykönyve fog vonatkozni, nem a Kjt. Törvény adta 
módosítás, szükségességből kell meglépni. A fizetések maradnak. 
Basky András polgármester 
Mások az MT szabályai. Az Önkormányzat semmi olyan nemű szabályt nem akar 
változtatni, ami eddig megadatott. Nyilatkozni kell a munkatársaknak szeptember 14-
ig, hogy az új helyzetet elfogadják-e. Aki nem fogadja el, annak végkielégítést kell adni. 
A szabadságot időarányosan ki kell venni. Ez törvényi végrehajtás. Számítunk mindenki 
munkájára. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? 
Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
48/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
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   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
döntéseiről 
Belusz László ÖB elnök 
Polgármester úr a vészhelyzet ideje alatt 6 db rendeletet hozott meg és 50 db határozatot. 
Basky András polgármester 
Igyekeztünk tájékoztatást adni a képviselőknek és a lakosságnak egyaránk mindenről, 
amiről kellett. 
Belusz László ÖB elnök 
Meg szeretném köszönni a polgármester úr felelősségteljes munkáját, amit a 
veszélyhelyzet ideje alatt végzett. A beszámolót elfogadásra javaslom. Kérdés, 
észrevétel van-e? Nincs. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatóját a veszélyhelyzet ideje 
alatt hozott döntéseiről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
49/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott  
döntéseinek megerősítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Megkaptuk a Közalapítvány beszámolóját. Annyit szeretnék kérni, hogy a jövőben egy 
kicsit bővebb beszámoló készüljön. Elfogadásra javasoljuk. Kérdés, észrevétel van-e? 
Nincs. 
Aki elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolóját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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50/2020. (VIII. 11.) ÖB hat. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott  
döntéseinek megerősítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. augusztus 13. 
   Felelős:     ÖB 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása, bejelenteni val 
 
 
ója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 13.40 
órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

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