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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2013. március 20-án, 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  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Orbán Antal települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb kiegészíteni 
való, illetve módosító javaslata? Nincs. 
Nekem lenne javaslatom, hogy a meghívó szerinti 1.) napirendi pont (Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata) kerüljön levételre. 
Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1.) Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat elkészíté- Basky András 
      se (ÁROP-1.A.5.)      polgármester 
2.) Pályázati felhívásra beérkezett pályázatok értékelése Basky András 
         polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítése (ÁROP-1.A.5.) 
Belusz László bizottság elnöke 
Apró Ferenc bizottsági tag kér szót. 
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Apró Ferenc települési képviselı 
Köszönöm. Mielıtt napirendi pontjaink tárgyalására rátérnénk, el szeretném mondani, 
hogy örülünk neki, hogy a jegyzı Úr az elsı bizottsági ülésünkön részt vesz, 
köszönjük neki. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Most már elkezdjük az 1.) napirendi pontunkat tárgyalni. Horváth 
Sándor készítette az anyagot. Az NFÜ honlapján megjelent, hogy 2013-ban 
megjelenik az ÁROP-os pályázat. Ezzel a pályázattal kapcsolatban kérdésem volna a 
polgármester Úrhoz, hogy 16,8 millió forintot 2008-ban kaptunk. Ennek volt-e 
értelme, nyert-e Lajosmizse város ezzel? 
Felkereste 3 cég az önkormányzatot, akik ajánlatokat tettek arra vonatkozóan, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata milyen új szervezetfejlesztési konstrukciókat, 
fejlesztési célokat határozhat meg a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) tekintetében. 
Véleményem szerint a három ajánlat közül a nyertes pályázó rávilágíthat a 
hiányosságokra, s arra, hogy léptünk-e ezzel kapcsolatban. Amennyiben úgy döntünk, 
hogy menjen a pályázat, próbálni kellene a minimális ráfordításra törekedni.  
Az elıterjesztés 1. mellékletét képzi a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
(továbbiakban: GoodWill Kft.) összefoglalója az ÁROP-1.A.5 pályázati kiírásról. Az 
Egészségház energetikai pályázatát ez a cég készítette, mely a beadási határidıre 
elkészült, de nem az eredeti elképzelések alapján. Emiatt nem javaslom, hogy a 
GoodWill Kft készítsen elı egy újabb pályázatot.  
Az elıterjesztés 2. mellékletében található a B&W Tender Plus Kft. által elkészített 
anyag. 
Az elıterjesztés 3. mellékletét képzi a Bluefield Kft. szervezetfejlesztési projekt 
megvalósítására tett ajánlata. 
Ezzel kapcsolatban átadom a szót képviselı társaimnak, bizottsági tagoknak, hogy 
alkossanak véleményt. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A 16,8 millió forint mit jelentett a Hivatal fellendítésében, mit kaptunk érte? 
Egyetértek elnök Úrral, hogy ha az egészségházas pályázattal nem lettek kész a 
pályázatírók, akkor én sem támogatom ezeket. Az elıterjesztést készítıtıl szeretnénk 
véleményt kérni erre vonatkozóan. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A GoodWill Kft úgy nem készült el a pályázati anyaggal, hogy az 50 millió feletti 
kategóriában kellett volna benyújtani a pályázatot, de a pályázatíró kicsúszott a 
határidıbıl, így az 50 millió forint alatti kategóriában lett benyújtva a pályázat. 
A korábbi pályázaton nyert 16,8 millió forint szoftver fejlesztésre, iktató rendszer 
fejlesztésre, honlap fejlesztésre lett felhasználva. Elkészült egy tanulmány, ez a „TÉR” 
címő dokumentáció, hogy hogyan kellene a hivatal mőködését hatékonyabbá tenni, de 
ennek megvalósítására már nem volt pénz. 
A Bluefield Kft a megvalósításban szeretne részt venni. 
Belusz László bizottsági elnök 
Jelenleg nem lehet látni a pályázati felhívást, így azt sem, hogy mekkora összegre 
lehet pályázni. Lehet-e tudni a támogatás intenzitását? 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Valószínő, hogy 100 %-os támogatottságú lesz, önerı nem kell hozzá. 
Belusz László bizottsági elnök 
Ha önerı nélküli pályázatról van szó, akkor mindenféleképpen kerüljön beadásra. A 
GoodWill Kft „bizonyított” számunkra, a Bluefield Kft nem kér érte pénzt. 
Basky András polgármester 
Balogh József országgyőlési képviselı Úrral beszéltem, ma délután 2-4 óráig fogadó 
órát tart az önkormányzatnál. Azt beszéltem a képviselı Úrral, hogy rendszeresen 
legyen fogadó órája. 
Az ÁROP-os pályázat több részre oszlott. Ez a cég, akivel szerzıdést kötöttünk, 
elkészítette ezt a „TÉR” címő dokumentumot, hogy milyen fejlesztéseket lehetne 
megcsinálni Lajosmizsén, hogy egy hatékonyabb rendszer épüljön fel. Ahhoz, hogy 
ami elkészült elméletben, s a gyakorlatban megvalósításra kerülhessen, sok pénzt 
kellett volna belefektetni. A korábbi rendszernek a további fejlesztés a célja, illetve, 
hogy a most kialakult helyzetet szakemberek bevonásával lehessen kidolgozni. 
Bizonyos szinten nekem aggályaim vannak azzal, hogy külsı szakembereket vonunk 
be. Korábban megbíztunk egy külsı szakembert az oktatási rendszer átvilágítására. Ez 
egy szegedi cég volt, viszont Szegedrıl nem lehet úgy látni Lajosmizse helyzetét, mint 
itt helyben. 
Elkészült a „TÉR” program. Ezt követıen számos alkalommal összeültek azon 
szakemberek, akik a program elkészítésében részt vettek, s dolgoztak rajta. Bekértünk 
árajánlatokat a különbözı cégektıl munkaegészségügyi vizsgálatra, telefonos 
dolgokra, s megállapítottuk, hogy a program szerint sokkal drágább lett volna a 
megvalósítás, mint egyébként, s így nem éri meg. A Képviselı-testület sokszor 
tárgyalt, létfontosságú eredményt nem tudtunk elérni. Egy elméleti anyagot nem lehet 
egységesíteni egy szegedi, lajosmizsei, debreceni, ladánybenei intézmény gyakorlati 
helyzetével, körülményeivel. 
Az ÁROP-os pályázatnál az a helyzet, hogy nagyon kevés lehetıség van arra, hogy 
eszközt tudjunk vásárolni. Az EU azt mondja, hogy a szervezetfejlesztés a lényege az 
ÁROP-os pályázatoknak. A TÁMOP-os pályázatoknál is van ilyen, hogy a 
gondolkodást elısegítse. Az egészségügyi pályázattal 20 millió forintot nyertek, de 
ennek hatását nem lehet kimutatni konkrétan. 
Az ÁROP-os pályázatnál sem vagyok meggyızıdve arról, hogy ennek nagy hatása 
legyen. Ha ÁROP nélkül akarunk ide szakértıket hívni, az is pénzbe kerül. Az ÁROP-
os pályázat hozhat jó eredményeket, de garanciát vállalni nem lehet rá, hogy ezzel 
elınyösebb helyzetbe kerülünk. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezzel polgármester Úr megerısített a korábbi eszmefuttatásaimban, hogy elınyösebb 
helyzetbe nem kerülünk ez által. Az sem szerencsés helyzet, hogy többször 
megkeresik az intézményeket adatszolgáltatás tekintetében. Ebbe túl sok pénzt nem 
kellene beletenni. A Bluefild Kft nem kér pénzt, ezért ıt támogatom.  
Van-e még más kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs senkinek hozzáfőznivalója, 
javaslom, hogy a határozat-tervezet 2./ pontja kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a 
pályázat megjelenése esetén a pályázat megírására a Bluefild Szolgáltató és 
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Kereskedelmi Kft-t bízza meg az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
10/2013. (III. 20.) ÜSB hat. 
Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat 
elıkészítése (ÁROP-1.A.5.) 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2./ pont 
  kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a pályázat megjelenése esetén annak 
  megírására a Bluefild Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t bízza meg. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Pályázati felhívásra beérkezett pályázatok értékelése 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság pályázatot írt ki a sport szervezetek 2013. évi 
céltámogatására. A pályázati felhívás kiküldésre került a sport szervezetek részére 
2013. február 15-én. A felosztható keret a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Céltartalék részletezése” táblázatának 
„Sport szervezetek támogatása” sorában a sportszervezetek részére 2 000 000.- forint. 
Összesen 5.823.000.- Ft-ra nyújtottak be pályázatot a sportszervezetek 2013. évre. 
Úgy kellene szétosztani a rendelkezésre álló 2.000.00.- Ft keretösszeget, hogy abba 
beleférjünk, s kapjon mindenki egy jelképes összeget. 
Az én javaslatom a következı: 
Lajosmizsei Sakk Kör 100.000.- Ft, Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 
150.000.- Ft, Asztalitenisz Club 100.000.- Ft, Lajosmzse Városi Labdarúgó Club 
(felnıtt labdarúgás) 100.000.- Ft, Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás 
nevelés) 325.000.- Ft, Mizse Kézilabda Club 775.000.- Ft, Lajosmizse Nıi Kézilabda 
Klub 150.000.- Ft, Lajosmizsei UKC 200.00.- Ft, Fınix Dance Tánc és Sport 
Egyesület 50.000.- Ft,  N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület 50.000.- Ft. 
A 2012. évben az éves céltámogatáson kívül 3.000.000.- forint támogatást a labdarúgó 
pálya felújítására, és 250.000.- Ft támogatást a sportcsarnok ablakvédı hálózatának 
cseréjére nyújtott az önkormányzat. 
Ezzel átadom a szót a bizottság tagjainak. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A Mizse Kézilabda Club támogatása levételre került 775.000.- Ft-ra a tavalyi 
950.000.- Ft-hoz képest. Én azt javaslom, hogy minimum a tavalyi összeget adjuk oda 
részükre. 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesületet ki tartja fenn? Én úgy gondolom, 
hogy mivel állami fenntartású intézmény lett, nekik is van lehetıségük a TAO-s 
pályázatok benyújtására. 
Olyan sportegyesületeknél, ahol van társasági adós pénz, oda mellé tesznek pénzt, de 
önerıt is kell hozzátenni. Ennek nem jó üzenete lenne, hogy az egyik egyesület a 
dupláját kapja, mint a másik. Mindhárom egyesület támogatta a sportcsarnok 
ablakvédı hálózatának megvalósítását. Sok értelmét nem látom ezeknek a minimális 
támogatási összegeknek, bízom benne, hogy találunk még forrást arra, hogy tudjunk 
adni plusz  támogatást. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A Mizse KC az élvonalban szerepel, kb. 15 millió forint az éves költségük. 
Basky András polgármester 
Mindig kérdés az, hogy mennyivel és mivel támogatjuk a sport szervezeteket. A 
labdarúgó pálya elkészüléséhez adtunk tavaly 3 millió forintot. Az ott dolgozó 
alkalmazottak bérét az önkormányzat fizeti. A pályáknak a fenntartási költsége 
magasabb lesz, mert mőtrágyázni kell, s azt is az önkormányzattól várja az egyesület, 
hogy fizesse. A másik csoport térítésmentesen edz a csarnokban, s az egyéb költségeit 
az önkormányzat fizeti. 
Úgy tudunk elırehaladni, hogy amelyik támogatási összegben meg tudunk egyezni, azt 
fixáljuk le. 
Belusz László bizottság elnöke 
Haladjunk végig ismét a sport szervezetek támogatási javaslatán. 
Lajosmizsei Sakk Kör 100.000.- Ft, Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 
125.000.- Ft, Asztalitenisz Club 100.000.- Ft, Lajosmzse Városi Labdarúgó Club 
(felnıtt labdarúgás) 100.000.- Ft, Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás 
nevelés) 300.000.- Ft, Mizse Kézilabda Club 925.000.- Ft, Lajosmizse Nıi Kézilabda 
Klub 100.000.- Ft, Lajosmizsei UKC 150.00.- Ft, Fınix Dance Tánc és Sport 
Egyesület 50.000.- Ft,  N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület 50.000.- Ft. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Én csak akkor támogatom, ha az IGSZ-tıl valaki igazolja, hogy be van fizetve minden 
hátralévı tartozás az illetékes egyesület/ek/ részérıl. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy az elhangzott javaslatok tekintetében van-e még valakinek más 
módosító javaslata? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom az ismertetett támogatási 
összegeket a sport szervezetek részére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2013. (III. 20.) ÜSB hat. 
Javaslat sportszervezetek 
támogatására 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és Sport Bizottsága az alábbiak 
szerint javasolja elfogadásra Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
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testületének a sport szervezetek részére rendelkezésre álló 2013. évi 2.000.000.- Ft 
keretösszeg felosztását: 

 
- Lajosmizsei Sakk Kör 100.000.- Ft, 
- Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 125.000.- Ft, 
- Asztalitenisz Club 100.000.- Ft, Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnıtt 

labdarúgás) 100.000.- Ft, 
- Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés) 300.000.- Ft, 
- Mizse Kézilabda Club 925.000.- Ft, 
- Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 100.000.- Ft, Lajosmizsei UKC 150.00.- Ft,- 
- Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület 50.000.- Ft, 
- N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület 50.000.- Ft. 

 
 

Felelıs: Ügyrendi és Sport Bizottság 
           Határidı: 2013. március 21. 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 
 

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


