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Lajosmizse Város Önkormányzata   Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzatai Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/9507-11/2021. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága 

2021. októbert 6-án szerdán délután 13.40 órakor 
megtartott  n y í l t  bizottsági ülésről 

 
Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
18/2021. (X. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2021. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

19/2021. (X. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2021. (….) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

20/2021. (X. 06.) ÖB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 

21/2021. (X. 06.) ÖB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (elnök megválasztása) 

 

22/2021. (X. 06.) ÖB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (tag és titkár 
megválasztása) 

 

23/2021. (X. 06.) ÖB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (tag megválasztása) 
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24/2021. (X. 06.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus 
között végzett – munkájáról 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

24/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2021. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

25/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
                                                       testületének …./2021. (….) önkormányzati                    
                                                       rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló  
                                                       4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet    
                                                       módosításáról 
 
26/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával, és 

létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 
27/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  

és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (elnök megválasztása) 
 

28/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (tag és titkár 
megválasztása) 

 
29/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  

és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala (tag megválasztása) 

 
30/2021. (X. 06.) PEB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus 
között végzett – 
munkájáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2021. október  

    6-án, Lajosmizse Városháza Dísztermében délután 13.20 órakor megtartott   
    együttes n y í l t   bizottsági ülésről. 

 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 
  Tóth-Orlov Bettina   bizottság tagja 
  Cseh Katinka    bizottság tagja 
  Péli Szilveszter   bizottság tagja 
  Belusz László   bizottság tagja 
 
Sebők Márta bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Önkormányzati Bizottság tagjai: 
  Belusz László  bizottság elnöke 

Borbély Ella  bizottság tagja   
Bagó István  bizottság tagja 

 
Sebők Márta és Sápi Tibor bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 

  
Tanácskozási joggal megjelentek:  
 

Basky András polgármester 
    Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
    Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
    Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavezető 
    dr. Tóth Andrea Jegyzői Iroda irodavezető 
    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
    Sipos Ágnes Meserét óvodavezető 
    Óber Roland Műv. Ház igazgató 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Dodonka Csaba pályázati referens 
    Kovács Gábor települési főépítész 
    dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
    Lukács Józsefné települési képviselő    
    Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető 
    dr. Kovács Rebeka környezetvédelmi ügyintéző 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
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Belusz László ÖB elnök 
Sebők Márta PEB elnöke jelezte, hogy nem tud jelen lenni, ezért engem bízott meg az 
ülés vezetésével. 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, az Önkormányzati 
Bizottság 5 főből 3 fővel határozatképes. 
Mivel Sebők Márta – aki állandó jegyzőkönyv hitelesítője az Önkormányzati 
Bizottságnak -, nincs jelen, jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javaslom Tóth-
Orlov Bettinát megbízni a mai együttes ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével. Aki ezzel 
egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- Tóth-Orlov Bettinát választotta meg a mai együttes ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2021. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungari- polgármester 
     ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 2/2012.  
     (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2021. (…) önkormányzati rendelete a 2021. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
 
3./ Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával, és létesítő oki- Basky András 
     ratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala  polgármester 
 
4./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Basky András 
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének polgármester 
     beszámolója a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus 
     között végzett – munkájáról 
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5./ Egyebek 
 

Zárt ülés napirend 
 
1./ A XXIX. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költ- Basky András 
     ségvetési tervének véleményezése, elfogadása                              polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (….) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ülésvezető 
Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. Az elmúlt 
időszakban nem volt annyi jelentkező, mint korábban. Az egy főre jutó jövedelem határ 
75.000.- Ft volt, most 85.000.- Ft-ra fel lesz emelve. Bízom abban, hogy jobban tudnak 
pályázni, több diákot tudunk támogatni. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 
szóló 21/2012. ()VI. 01.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2021. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 
   szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2021. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
                                 testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
                                 Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének  
                                 módosítását. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (….) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet-módosítást, néhány fontos dolgot 
kiemelve. 
3.624.000.- Ft volt a Képviselő-testület tiszteletdíja a 2020. évben a vészhelyzet miatt. 
2.875.000.- Ft kerül bele az Iskola-tó mellett megvalósítandó játékelembe. A lakosság 
részéről 2021. október 30-ig várjuk a támogatást azoktól, akik szeretnének ebben 
segíteni. 
Volt ebben már felhívás? 
Basky András polgármester 
Most fog menni a felhívás a lakosság részére. 
Belusz László ülésvezető 
Bekötő vezetékek BÁCSVÍZ Zrt részére. 2.300.000.- Ft a dologi kiadásból 
átcsoportosításra kerül a felújításra. 
Van-e kérdés, kiegészítés? 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
Mennyi volt a képviselők tiszteletdíja összesen amiről lemondtak? 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
4.623.123.- Ft összesen. 
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Belusz László ülésvezető 
Egyéb észrevétel van-e még? 
Kérdésem, hogy a sportcsarnoknak ki lesz a beruházója, nem az Önkormányzat? 
Basky András polgármester 
Az építési engedélynek hatályosnak kell lenni, reményeink szerint a 7 millió forintnak 
elég kell, hogy legyen. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ez állami beruházás, az állam úgy támogatja ezeket, hogy ha konyhakész telkeket 
kapnak, hogy a közmű ellátottságnak meg kell lenni a felépítménynél. A telek 
előkészítéséhez produkálni kell azt, hogy a kivitelezési terv előtt az előzetes építési 
engedélynek meg kell lenni, ami 50.000.- Ft. Előzetes feltárás kell. A régészet 
meghatározza, hogy mennyi munka kell hozzá. 
Borbély Ella ÖB tag 
Azt gondolom, ha kapunk egy csarnokot ennyi beruházással, akkor jó lesz. 
Bagó István ÖB tag 
Hogyan áll a csarnok, milyen padló lesz, milyen tevékenységeket fog nyújtani? 
Kovács Gábor települési főépítész 
288 fő hazai és 30 vendég létszám lesz. A rendezvény tartásnál a tűzvédelmi és egyéb 
férőhely kapacitások 450 főre lettek szabályozva. Október vége a tervkészítésnek a 
határideje. A kiviteli terveknek a véglegesítése zajlik. Az első készültségi szintjét ma 
látjuk meg a kiviteli terveknek. A hónap vége a teljesítési határidő. A beruházás 
megkezdését meg kell előznie egy kormánydöntésnek, hogy a finanszírozást vállalja, 
vagy sem. 
Bagó István ÖB tag 
A 17 millió forint elúszott, ha nem tud megvalósulni? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Nem biztos, de lehet, hogy igen. 
Basky András polgármester 
Nekünk ebben a helyzetben egyetlen lehetőségünk van, hogy a terveket határidőre 
prezentáljuk. Feltételhez kötötték az építési engedély véglegessé válását. Nekünk ezen 
egy pillanatig sem szabad gondolkodni, hogy nem akarjuk megvalósítani. 
Bagó István ÖB tag 
Én ezt értem, de én csak megkérdeztem, hogy mi hogyan áll. 
Basky András polgármester 
Együtt döntöttük el ezeket a dolgokat. Ha valakinek bármilyen részletes dologra 
szüksége van, kérdés, anyagok, mindenben szívesen állok rendelkezésre. Bármikor lehet 
keresni bármilyen témában. 
Bagó István ÖB tag 
Az előző testületben nem voltam benne, ezért nem tudok róla sokat. Én meg fogom 
szavazni, csak szeretném tudni, hogy hogyan áll a csarnoknak a helyzete. 
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Basky András polgármester 
Sok információ ment ki, de ettől többet is lehet adni. A sport államtitkárság 
folyamatosan partner abban, hogy ez a csarnok megépüljön. Jó szellemben lévő 
levelezések, amik folynak jelenleg ebben a témában 
Tóth-Orlov Bettina PEB tag 
Amit kötelezően ki kell fizetni, szeretnénk látni, hogy az önkormányzatnak mennyi 
pluszt kell kifizetni a pályázat benyújtásához. 
Basky András polgármester 
A végső összeget csak közbeszerzéssel lehet megtudni. Ebben a pillanatban 
megmondani azt nem lehet, hogy milyen költségek merülnek fel a pályáztatások során. 
A pályázat előkészítési munkákba bele szoktunk férni. A pályázatok általában 100 %-
os támogatottságúak, de amikor mi különféle elemeket teszünk bele, azok saját elemek, 
azt saját költségen kell vállalni, s azok a plusz költségek. Ezért tesszük hozzá a 
pluszokat, hogy kompletten meg tudjuk valósítani a beruházásokat. 
Belusz László ülésvezető 
A sportcsarnokról már most minden elhangzott. Próbáljunk úgy gondolkodni, hogy ez a 
sportcsarnok megépül és szép lesz. Próbáljunk megszervezni minden olyan dolgot, ami  
szükséges ahhoz, hogy ez a nagy beruházás elkészüljön.  
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.  
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormány- 
zati rendeletének módosítását a kiegészítő anyag szerint, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2021. (X.  06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2021. (….) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről  
szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. 
  évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeleté- 
  nek módosítását. 
  Határidő: 2021. október 7. 
  Felelős:    ÖB 
 
Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 
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25.) önkormányzati rendeletének módosítását a kiegészítő anyag szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2021. (X.  06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2021. (….) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről  
szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. 
  évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeleté- 
  nek módosítását. 
  Határidő: 2021. október 7. 
  Felelős:    PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával, és létesítő okiratának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László ülésvezető 
dr. Tóth Andrea készítette az előterjesztést. Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet. A Lajosmizséért Közalapítvány okiratának 
módosítására 2018-ban került sor. Ezt ismét módosítani kell. 
Az I. határozat-tervezet a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával és létesítő 
okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala. Ezzel kapcsolatosan 
kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány 
kuratóriumával, és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
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  Határidő: 2021. október 7. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány 
kuratóriumával, és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2021. október 7. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ülésvezető 
Eddig 5 fő volt a Kuratórium tagjainak a száma. Eltávozott 2 fő, így 3 fő maradt. 
A II. határozat-tervezet szerint a Kuratórium Elnöke Nagy Erzsébet lesz. Aki ezt 
elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (elnök megválasztása) 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának  
                                elnöke Nagy Erzsébet legyen. 
            Határidő:  2021. október 7. 
            Felelős:      ÖB 
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Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről javasolja, hogy a Lajosmizséért 
Közalapítvány kuratóriumának elnöke Nagy Erzsébet legyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (elnök megválasztása) 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának  
                                elnöke Nagy Erzsébet legyen. 
            Határidő:  2021. október 7. 
            Felelős:      PEB 
 
Belusz László ülésvezető 
A III. határozat-tervezet szerint a Kuratórium második tagja és titkára Dodonka Csaba 
lesz. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (tag és titkár megválasztása) 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának a  
                                 tagja és titkára Dodonka Csaba legyen. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy Lajosmizséért Közalapítványnak a tagja és titkára Dodonka Csaba 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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28/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (tag és titkár megválasztása) 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának a  
                                 tagja és titkára Dodonka Csaba legyen. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ülésvezető 
A IV. határozat-tervezet szerint a Kuratórium harmadik tagja Dudás Klára lesz. Aki 
ezzel egyetért az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (tag megválasztása) 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának a  
                                 tagja Dudás Klára legyen. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:    ÖB 
 
Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja, hogy Lajosmizséért 
Közalapítvány kuratóriumának a tagja Dudás Klára legyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával,  
és létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala (tag megválasztása) 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának a  
                                 tagja Dudás Klára legyen. 
   Határidő: 2021. október 7. 
   Felelős:    PEB 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2020. szeptember 
és 2021. augusztus között végzett – munkájáról 
Belusz László ülésvezető 
Rostásné Rapcsák Renáta készítette az előterjesztést. Véleményezésre az 
Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kapta meg.  
A Társulási Tanács útján működtetjük az intézményeinket. A Társulási Tanácsnak 
üléseket kell tartani. Öt társulási tanácsülés volt. Az ülésen a Meserét Óvoda és az 
EGYSZI működését meghatározó döntések voltak. 
Kérdezem a Társulási Tanács elnökét, polgármester urat, hogy ezzel kapcsolatban van-
e kiegészíteni való?  
Basky András polgármester 
Egyhangú döntések voltak Felsőlajos és Lajosmizse között. Jól együtt tud működni a 
két település. 
Belusz László ülésvezető 
Köszönjük. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a beszámolót. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 
Elnökének beszámolóját a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett 
– munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2021. (X. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója 
a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett – 
munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 



14 
 

kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- 
számolóját a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között 
végzett – munkájáról. 
Határidő: 2021. október 7. 
Felelős:     ÖB 
 

Belusz László ülésvezető 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 
Elnökének beszámolóját a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett 
– munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2021. (X. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója 
a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett – 
munkájáról 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- 
számolóját a Tanács – 2020. szeptember és 2021. augusztus között 
végzett – munkájáról. 
Határidő: 2021. október 7. 
Felelős:     PEB 

 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ülésvezető 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Bagó István ÖB tag 
A Boromissza szobor hogyan áll. 
Basky András polgármester 
Művész úrral levelezgetünk. Nem készült el a művész úr a munkával, beteg lett. Nem 
tudtuk elérni, hogy október 3-ra elkészüljön. 
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Belusz László ülésvezető 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes n y í l t  
ülésünket ezennel berekesztem 14.00 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf 
 
 
 

  Belusz László     Tóth-Orlov Bettina 
     PEB-ÖB együttes ülésvezető                            PEB tag, PEB-ÖB együttes ülés  
            jkv. aláírója 
     
   
 


