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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2012. február 16-án, reggel 8.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott  r e n d k í v ül i   bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
   Katona Jánosné  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Dodonka Csaba tanácsos 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 5 fı jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt 
ismert. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más egyéb napirendi pont felvételére 
javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Elıterjesztı. 
 
1./ Pályázati felhívás a sportszervezetek 2012. évi Belusz László 
     támogatásáról      ÜSB elnök 
 
Belusz László bizottság elnöke 
A múltkori testületi ülésen elfogadásra került a költségvetési rendelet, benne a 
sportcélú támogatás összege. Ennek odaítélésére egy pályázati felhívás kiírása 
szükséges. Ez a korábbi évekhez hasonlóan történik, hogy a sportszervezetek 
pályázatot nyújtanak be. 2012. évben 2 millió forintot kell szétosztani a TAO esetleges 
támogatásait belekalkulálva. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A pályázati határidı nagyon rövid, ezt meg kellene hosszabbítani véleményem szerint. 
Basky András polgármester 
Március 1-jén lesz egy rendkívüli képviselı-testületi ülés, ha tudjuk, már oda 
bevisszük, ha nem, akkor a március 29-i ülésre. Én azt javaslom, hogy a február 21-i 
dátumot február 23-ra módosíthatjuk, de elıtte még rendkívüli bizottsági ülésen meg 
kell tárgyalni a benyújtott pályázatokat. 
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Dodonka Csaba tanácsos 
A rendkívüli bizottsági ülés idıpontjának javaslom február 28-a kedd reggel 8.00 órát. 
Ez elfogadható-e? 
Belusz László bizottság elnöke 
Igen. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Én azt szeretném, hogy ha többletbevétel van az önkormányzatnak, akkor az Ügyrendi 
és Sport Bizottság javasolja, hogy kerüljön ide szétosztásra, mert ez a 2 millió forint 
nagyon kevés a sportszervezetek támogatására. Ne csak azt lássuk, hogy minden hitelt 
adjunk oda az iskola felújítására ebben az évben. Meg kellene osztani a pénzkeretet az 
idei évre és a jövı évre. Mi, mivel sportbizottság vagyunk, legyünk felelısek a 
sportszervezetekért. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Apró Ferenc 
javaslatát elfogadom, és a pályázati kiírásról döntést követıen ezt fogom szavaztatni. 
Én javaslom, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2012. (II. 16.) ÜSB hat. 
Pályázati felhívás a sportszervezetek 
2012. évi támogatására 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és Sport  
                                 Bizottsága pályázatot ír ki az elıterjesztés mellékletében ta- 
   lálható sportszervezetek támogatásáról szóló pályázati felhí- 
   vás dokumentációja alapján az elhangzottaknak megfelelıen. 
   Határid ı: 2012. február 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Javaslom, hogy hozzunk olyan határozatot, hogy javasoljuk az önkormányzat felé, 
hogy amennyiben az önkormányzatnak többletforrása lesz, visszatér a 
sportszervezetek további támogatására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2012. (II. 16.) ÜSB hat. 
Sportszervezetek további támo- 
gatása 2012. évben 

  
 

HATÁROZAT 
 



 4 

   Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és Sport Bi- 
   zottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy amennyiben 
   az Önkormányzatnak többletforrása lesz, térjen vissza a sportszer- 

vezetek további támogatására. 
   Határid ı: 2012. február 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Basky András polgármester 
Tájékoztatásul elmondom a bizottságnak, hogy Kisjuhász Sándor LVLC elnöke 
benyújtotta a kérelmét a pályázati önrészre felvett hitel önkormányzat részérıl történı 
megfinanszírozásához. Foglalkozni kell vele, hogy hogyan tudunk segíteni, mert 
korábban erre ígéretet tettem. Ha a sportpálya mőködtetése kevesebb pénzbıl kijönne, 
mint a tervezett, valamint ha a főtésszámlából tudnánk csökkenteni, az már jó lenne. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. Más egyéb hozzászólás van-e? Nincs. Megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Belusz László    Kutasiné Nagy Katalin  
  bizottság elnöke        jegyzı 
 
 
 
 
 
 


