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Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésén 
készült jegyzıkönyv 

2013. június 25. 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
17/2013, (VI. 25.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-

testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali 
feladatok ellátására létrejött Közös 
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

 
18/2013. (VI. 25.) ÜSB hat. Sipos Anita szolgálati lakás iránti  

kérelme 
 
19/2013. (VI. 25.) ÜSB hat. Polgármester szabadságának 

engedélyezése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2013. június 25-én, reggel 8.00 órakor a  

    Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Katona Jánosné  bizottság tagja 
 
Péli Szilveszter bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 
3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testü- Basky András 
     lete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı- polgármester 
     testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátá- 
     sára létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló 
     megállapodás módosítása 
2./ Sipos Anita szolgálati lakás iránti kérelme   Basky András 
         polgármester 
3./ Polgármester szabadságának engedélyezése   Belusz László 
         ÜSB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
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ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítás 
Belusz László bizottság elnöke 
A megállapodás jelenlegi módosításának indoka, hogy Lajosmizse és Felsılajos 
Önkormányzatok képviselı-testületei 2013. május 31-i üléseiken döntöttek a jogi 
személyiségő Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás létrehozásáról, amely társulás munkaszervezeti feladatait a 
Közös Önkormányzati Hivatalnak kell ellátnia jogszabály és ennek megfelelıen az 
elfogadott társulási megállapodás IV. fejezet 7. pontja alapján. („A Társulás 
munkaszervezete: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal.”) A munkaszervezeti 
feladatok közül a társulásba bevitt két intézmény az Óvoda és az EGYSZI. A  
pénzügyi feladatok ellátása érdekében javasolom, hogy 3 fıvel növeljük meg a hivatal 
létszámát, mely 3 fı a Pénzügyi Irodához, mint szervezeti egységhez tartozna. 
Basky András polgármester 
Az IGSZ-nél lévı kollégák közül kerül át 3 kolléga. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ha ez így van, akkor támogatható.  Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal 
kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2013, (VI. 25.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8.05 órakor megérkezett Apró Ferenc bizottsági tag. A bizottság a továbbiakban 4 
fıvel határozatképes. 
 
2./ Napirendi pont 
Sipos Anita szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
Sipos Anita az Egészségház dolgozója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 
a Lajosmizse, Szabadság tér 11/B 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást 
szeretné igénybe venni 2 évre. 2011. novembere óta Horváth László bérlıvel élt, aki 
sajnálatos módon 2013. május 15-én elhalálozott, így a bérleti jogviszony megszőnt. A 
kérelmezı lányával jelenleg is az érintett lakásban lakik. Az önkormányzat részére 
32.760.- Ft bevételt jelentene havi szinten. Ezt támogatni kell, mert nem áll üresen a 
lakás, s nem romlik az állaga. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás? 
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Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Sipos 
Anita szolgálati lakás iránti kérelmét támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2013. (VI. 25.) ÜSB hat. 
Sipos Anita szolgálati lakás iránti  
kérelme 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság az elıterjesztés határozat-ter- 
  vezetét elfogadja. 
  Határid ı: 2013. június 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úr az elıterjesztés mellékletében foglalt kérelem szerint szabadságot 
szeretne igénybe venni az alábbi idıszakokra: 

 
2013. július 3-4-ig       2 nap 
2013. július  8-12-ig     5 nap 
2013. július  16-24-ig     7 nap 
2013. július  31-augusztus 2-ig    3 nap 
 

 
Szabadsága ideje alatt Dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. A szabadság 
igénybevételének akadálya nincs. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a polgármester Úr szabadság igénylése iránti kérelmet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2013. (VI. 25.) ÜSB hat. 
Polgármester szabadságának 
engedélyezése 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és Sport Bizottsága engedélyez 
Basky  András polgármester részére: 

 
2013. július 3-4 ig       2 nap 
2013. július  8-12-ig     5 nap 
2013. július  16-24-ig     7 nap 
2013. július  31-augusztus 2-ig    3 nap 
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         összesen: 17 nap szabadság igénybevételét. 
         Határid ı: 2013. június 25. 
 Felelıs: az Ügyrendi és Sport Bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása.  
Nekem lenne egy bejelentenivalóm. Józsáné dr. Kiss Irén felkérné a bizottságunkat, 
hogy augusztus 18-19-én Lajosmizse 2013. kiállítás és vásár vonatkozásában a 
közönség szavazatainak begyőjtésére. A bizottságot megkérte, hogy ebben vegyünk 
részt és támogassuk a kiállítást ezzel. Én azt kérném a bizottságunktól, hogy ebben 
segítsünk. Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 8.20 órakor. 
 

 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László sk.    Apró Ferenc sk. 
  ÜSB elnöke     ÜSB tagja 
 
 
 
 
 
   
 
 
.  
 
 
 


