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 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2010. november 17-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület alapszabálya 
felülvizsgálatának kezdeményezése, valamint közgyűlési tagok delegálása 
Ikt. szám:I/11844/2010. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület!  
 
I. Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület alapszabálya 
felülvizsgálatának kezdeményezése 
 
  A köztestületet Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizsei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület hozta létre a 98/1997.(VI.10.) ÖH által. A köztestület az alapszabály, a vonatkozó 
törvények és rendeletek, az egyéb szakmai intézkedések, utasítások és parancsok alapján 
működik, tűzoltási, műszaki mentési és egyéb kárelhárítási feladatokat lát el.  
Lajosmizse Város Önkormányzata a 71/2008.(V.15.) számú határozatában kezdeményezte az 
alapszabály módosítását aszerint, hogy az elnökség tagjaként 2 fő képviselő, valamint a 
köztestület ellenőrző bizottságában 1 fő képviselő képviselje az önkormányzatot. 
 A 2009. április 10-én kelt és a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz 2009. április 20-án 
benyújtott alapszabály ezen módosítást nem tartalmazza.  
Pontosításra szorul emellett az önkormányzat által delegált elnökségi tagok megbízatásának 
megszűnésére vonatkozó rész is. Az alapszabály 12. pontja kimondja –„ A közgyűlés az 
elnökség tagjait – a parancsnok kivételével – öt évre választja…Az alapító önkormányzat által 
delegált személy mandátuma a helyi önkormányzati polgármester és képviselőválasztás 
napjával szűnik meg és a megválasztással, valamint az elfogadó nyilatkozattal keletkezik..”, 
hogy a delegált tagok megbízatása a helyi önkormányzati polgármester és képviselő választás 
napjával szűnik meg. Ugyanakkor, csak a parancsnok személyét említi kivételként az öt évre 
megválasztás alól, az önkormányzat által delegált elnökségi tagokat nem. 
 
II. Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület közgyűlésébe történő tagok 
delegálása 
 
 Mint ahogyan a 2010. szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen már dr. Cserényi 
Péterné Képviselő Asszony - a köztestületnél végzett ellenőrzésről készült beszámolójában- 
jelezte az alapszabály 12. pontja értelmében a 2010. október 3-án megtartott helyi 
önkormányzati polgármester és képviselő választás napjával a Képviselő-testület által delegált 
Apró Ferenc, dr. Cserényi Péterné és Koller Dániel megbízatása megszűnt.  
A Képviselő-testület feladata az új tagok (3 fő) delegálása a Lajosmizsei Tűzvédelmi és 
Műszaki Mentési Köztestület közgyűlésébe.   
Javaslom Koller Dániel és Apró Ferenc képviselők delegálását, mivel ők már korábban is 
részt vettek a köztestület munkájában. Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat fogadják el 
javaslatomat a két főre, továbbá a harmadik fő személyére tegyenek javaslatot.  
      
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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I. Határozat-tervezet 
 
.../2010. (...) ÖH 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési  
Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának kezdeményezése 
 

 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az általa 
és a Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse által létrehozott Lajosmizsei Tűzvédelmi és 
Műszaki Mentési Köztestület alapszabálya felülvizsgálatát.  

 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az alapszabály felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására 
a köztestülettel. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010.november 17. 

  
 

II. Határozat-tervezet 
 
 
.../2010. (...) ÖH 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési  
Köztestület közgyűlésébe történő tagok delegálása 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Lajosmizsei 
Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület közgyűlésébe az alábbi 3 fő képviselőt 
delegálja:  
 Apró Ferenc  
 Koller Dániel 
 ……………… 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
megválasztott képviselőket, hogy az elnökségi/ellenőrző bizottsági tagválasztáson 
részt vegyenek.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2010.november 17. 
 
 

Lajosmizse, 2010.november 8. 
           Basky András sk. 
             polgármester  
 


