Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzati Bizottsága
Ikt. sz: LMKOH/2/39/2017.

Az Önkormányzati Bizottság 2017. december 12-én
délután megtartott n y í l t üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

155/2017. (XII. 12.) ÖB hat.

156/2017. (XII. 12.) ÖB hat.

157/2017. (XII: 12.) ÖB hat.
158/2017. (XII. 12.) ÖB hat.

159/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
160/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
161/2017. (XII. 12.) ÖB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2017. (…..) önkormányzati
rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben
gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról
szóló 19/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi
gyermekorvosi praxissal érintett orvosok kérelme
ügyeleti díj módosítására
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
alapító okiratának módosítása
Fenntartói
nyilatkozat
Lajosmizse
Város
Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári
tevékenységéről
Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény
naptárának elfogadása
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
2018. évi munkatervének jóváhagyása
Technikailag
elcsúszott
határozatszámozás
jóváhagyása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Lajosmizse
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Önkormányzati Bizottsága 2017. december 12-én, kedden 15.00 órakor a Városháza
Dísztermében megtartott, nyílt bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Belusz László
Borbély Ella
Sebők Márta
Dóka-Mezei Anett
Kocsis Györgyné
Varga Mária
Sápi Zsomborné

Tanácskozási joggal megjelentek:

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Sápi Tibor alpolgármester
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
dr. Tóth Andrea irodavezető
Dudás Klára könyvtár munkatársa
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató

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 valakinek módosításra, illetve
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy az Egyebek
napirendi pont keretében fogadjuk el a technikailag elcsúszott határozatszámozást. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben
gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról szóló 19/2009.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2./ A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító
okiratának módosítása

Előterjesztő:
Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
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4./ Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtára könyvtári tevékenységéről
5./ Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárának
elfogadása
6./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi
munkatervének jóváhagyása
7./ Egyebek
- Technikailag elcsúszott határozatszámozás jóváhagyása

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

Zárt ülés
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem

Belusz László
ÖB elnök

1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható
elektronikus kapcsolattartásról szóló 19/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Belusz László ÖB elnök
A Ket. 2018. január 1. napján hatályát veszti és helyette az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény lép hatályba. Az Ákr. azonban nem
szabályozza az elektronikus kapcsolattartást, ezért a továbbiakban az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényt kell alkalmazni.
Ez a törvény a szabályozási tárgykörébe tartozó kérdésekben nem hatalmazza fel a
helyi önkormányzatot rendelet megalkotására. Az Eüsztv 8. § (3) bekezdése alapján
továbbá az elektronikus ügyintézés lehetősége csak annyiban korlátozható, ha az
eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okirat másként nem
pótolható benyújtása elengedhetetlen, azonban ebben az esetben is csak törvény,
eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet korlátozhatja az
elektronikus ügyintézés lehetőségét.
Ez technikai témakör. Kérdés, javaslat van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
155/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható
elektronikus kapcsolattartásról szóló 19/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható
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elektronikus kapcsolattartásról szóló 19/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB

2./ Napirendi pont
A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi praxissal érintett orvosok
kérelme ügyeleti díj módosítására
Belusz László ÖB elnök
Az előző bizottsági ülésen beszéltünk már erről a témáról. Az ügyeleti díjakkal
kapcsolatban szeretnék az orvosok, hogy ha az ügyeleti díjak elmozdulásra
kerülnének. A környező településeken közel azonos ügyeleti díjak vannak, egyedül
Kecskeméten nagyobb az ügyeleti díj, de ott nagyobb a betegforgalom is. 40 %-os
emelést kértek, de ezt nem javaslom támogatni, de egy 15 %-os emelést igen, mivel az
ünnepnapokra is nehéz ügyeletes orvost találni. Negyedéves időszakokra előre kell
időpontokat lefoglalni. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e javaslat módosításra?
Amennyiben nincs, a 15 %-os ügyeleti díj emelést szeretném javasolni. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
156/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi
praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi praxissal
érintett orvosok részére 15 %-os ügyeleti díj emelés legyen 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB

3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása
Belusz László ÖB elnök
Az előterjesztést készítette Rostásné Rapcsák Renáta. A Művelődési Ház és
Könyvtárnak új kormányzati funkciót szükséges beépíteni az alapító okiratba, s ez a
könyvkiadás. Ezt szükséges beépíteni az alapító okiratba. Ez is technikai jellegű
módosítás. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra
javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
157/2017. (XII: 12.) ÖB hat.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára alapító okiratának módosítása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának
módosítását.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB
4./ Napirendi pont
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
könyvtári tevékenységéről
Belusz László ÖB elnök
Egy fenntartói nyilatkozatot kell tennünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából egy szakmai vizsgálat volt és így kérték a nyilatkozatnak a pótlását. Az
előterjesztés mellékletében szerepel, hogy miről szól a nyilatkozat. Ez az intézmény
feladatkörébe tartozik. Ez technikai jellegű döntés, amit kért a minisztérium.
Elfogadásra javaslom. Kérdés, vélemény, kiegészítés van-e?
Varga Mária bizottsági tag
2018-ban jár le a Helyi Esélyegyenlőségi Programunk. Azt be kell építeni a
Művelődési Ház alapító okiratába is.
dr. Balogh László jegyző
Ennek nincs akadálya.
Belusz László ÖB elnök
Köszönjük a véleményt. Egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás van-e? Nincs.
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári
tevékenységéről szóló fenntartói nyilatkozat megadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
158/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtára könyvtári tevékenységéről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse
Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári tevékenységéről szóló
fenntartói nyilatkozat megadását.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB
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5./ Napirendi pont
Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása
Belusz László ÖB elnök
Horváth Sándor készítette az előterjesztést. Minden évben a Művelődési Ház elkészíti
Lajosmizse város kulturális rendezvény naptárát, ami tartalmazza a város életének
fontosabb rendezvényeit, valamint Lajosmizse város intézményeinek (iskola, óvoda,
bölcsőde) rendezvény naptárát is. Korábban volt arról szó, hogy a különböző civil
szervezetek rendezvény naptárát is tartalmazza, de ezek a Művelődési Háznál
megjelennek, és a honlapon is, mindenki tájékozódhat róla, hogy milyen események
vannak. Köszönjük szépen a Művelődési Háznak, hogy ezt összeállította. Kérdezem a
bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel, kérdés?
Varga Mária bizottsági tag
Ez egy jó tájékozódási alap is lehet az intézmények tekintetében.
Belusz László ÖB elnök
Köszönjük. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javasoljuk Lajosmizse
város 2018. évi kulturális rendezvény naptárát. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
159/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
Lajosmizse város 2018. évi kulturális
rendezvény naptárának elfogadása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárát.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB

6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi munkatervének
jóváhagyása
Belusz László ÖB elnök
Minden évben elkészült a következő évi munkaterv. Ezt a Képviselő-testületnek jóvá
kell hagynia, ugyanúgy, mint az alapító okiratot. Nagyon fontos és tartalmas
munkaterv van előttünk. Látszódik, hogy vannak bizonyos megoldásra váró feladatok;
például az elhasználódott berendezések pótlása, felújítása válik szükségessé, fény- és
hangtechnika felújítása, stb. Láttuk, hogy a minőségirányítás is folytatódik és
bevezetésre kerül. Láthatjuk azokat a foglalkozásokat, amiket a munkaterv tartalmaz,
amiket célul tűztek ki 2018-ban. A megvalósításhoz sok sikert kívánok. Kérdezem a
bizottságot, hogy van-e kiegészítés?
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Kocsis Györgyné bizottsági tag
Örülök neki, hogy az olvasás fejlesztésre sokat fordítanak, s a hátrányos helyzetű
gyermekek így sokat tudnak ebből kapni. Köszönjük, hogy az óvodásokra is
gondoltak, mert nagy-nagy örömmel mennek a könyvtárba a gyermekek.
Varga Mária bizottsági tag
November 1-jén adtuk be a pályázatot, s nagyon várjuk a pozitív eredményét. Az idén
júniusban kiértesítették azokat, akik nem nyertek, minket még nem értesítettek. Jó
lenne már, ha kapnánk valamiféle nyilatkozatot, mert úgy tudnánk alakítani az összes
programot.
Basky András polgármester
Két CLLD-s pályázatot nyújtottunk be az elmúlt időszakban. Pár nappal ezelőtt
megkaptuk az egyik eredményt, ami nem nyert, és bízunk benne, hogy a második
pályázatunk nyerni fog.
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag
Nagyon jó ötletnek tartom 2018-ban közösségi teret létrehozni.
Belusz László ÖB elnök
Köszönjük. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?
Borbély Ella bizottsági tag 15.20 órakor távozik az ülésről, a bizottság a továbbiakban
6 fővel határozatképes.
Sápi Tibor alpolgármester
Az ÁFÉSZ épülete eladásra kerül, ezt a vásárlási lehetőséget ragadjuk meg, mert ott
színháztermet lehetne kialakítani és koncerteket szervezni. Ezt valamilyen szinten
oldjuk meg.
Basky András polgármester
40 millió forint az eladási ára. Kértem értékbecslést, hogy legyen valami alap, amiből
ki tudjunk indulni.
dr. Balogh László jegyző
Olyan lehetőséget is hallottam, hogy két év alatt is elég lenne kifizetni.
Basky András polgármester
Az épületnek a hátsó része az költség, ahhoz, hogy használható legyen.
Varga Mária bizottsági tag
A Művelődési Ház nagyon sokszor terep problémákkal küzd. Nincs raktára az
épületnek. Egy csomó ötletünk van, amire ezt az épületet,- ha sikerülne megvásárolni
–fel lehetne használni.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Bármilyen korosztálynak jó lenne ez az épület.
Belusz László ÖB elnök
Van-e egyéb észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési
Háza és Könyvtára 2018. évi munkatervét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
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160/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára 2018. évi munkatervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
2018. évi munkatervét.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: ÖB
7./ Napirendi pont
Egyebek
-Technikailag elcsúszott határozatszámozás jóváhagyása
Belusz László ÖB elnök
Technikailag elcsúszott az Önkormányzati Bizottság határozatainak a számozása, ezt
egy határozattal lehetne helyre tenni. Ezzel a kiosztott határozattal jogilag helyre
tudjuk tenni a problémát. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
161/2017. (XII. 12.) ÖB hat.
Technikailag elcsúszott határozatszámozás jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága
jóváhagyja, hogy a bizottság döntéseinek határozatszámozása technikai okok miatt
elcsúszott, így a 2017. október 6-i rendkívüli ülés jegyzőkönyvében feltüntetett záró
határozatszámhoz, a 105/2017. (X. 06.) ÖB. határozathoz képest a 2017. október 24-i
ülés nyitó határozatszáma: 132/2017. (X.24.) ÖB hat. A 106/2017. – 131/2017. ÖB.
határozatszámok kiosztásra nem kerültek!
Felelős: Önkormányzati Bizottság
Határidő: 2017. december 12.
Belusz László ÖB elnök
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk,
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója,
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt
ülésünket ezennel berekesztem 15.25 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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