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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: A Képviselı-testület 2015. május 06-án, 08.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Borbély Ella, Bujdosó 
János, Belusz László, Sebık Márta, Fekete Zsolt, Józsáné dr. Kiss Irén képviselık. Péli Szilveszter, 
Orbán Antal, Keresztes Ferenc, képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésünkön. A 
Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Dodonak Csaba pályázati referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
             
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-testületi 
ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 fı képviselı jelen van. Péli 
Szilveszter, Orbán Antal, Keresztes Ferenc, képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 
ülésünkön. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, és plusz egyet szeretnék felvételre javasolni, ez 
pedig a Mővelıdési Ház alapító okirata. 
Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület tagjai 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 
 

 Napirendi pont Elıterjesztı 

 1. 
 
 
2. 

Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 
 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 

 
 
 
1. Napirendi pont 
Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben benyújtjuk a pályázatot, így 250-300 gyermek kaphat 
étkezést a nyár folyamán. 43-55 napra lehet pályázni, én a 43-at javaslom, mert akkor a nagytakarítást 
is meg lehet még oldani az iskolában. Lajosmizsén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részt vevı gyerekek száma 873 fı, ebbıl 30 %, azaz 262 fı jogosult a támogatásra. Ha mi vállalnák 10 
fıt, akkor még kapnánk mellé 10 másikat, így 282 gyermeknek lenne megoldva a nyári ellátása. Ennek 
a költsége 189.200. – Ft lenne, melyet a dologi kiadás terhére biztosítanánk.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A javaslat is tartalmazza a + 10 fıt, arról nem beszélve, 
hogy így a környékbeli ıstermelıkkel a kapcsolattartás is javulhat, és a harmadik feltételnek, a 
szabadidıs foglalkoztatásnak is eleget teszünk, hiszen a gyermekjólét ez idı alatt szervezi a két hetes 
tábort. A jelentkezık többsége ebbıl a körbıl kerül ki.  
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Sápi Tibor alpolgármester: Szerencsés lenne, ha a nyári napközivel ez egybe esne.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A kettı nem függ össze.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: És ez hogy zajlik le? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: A gyermekjóléti szolgálat kiválasztja a gyermekeket, 
ıket értesítik, és utána napi szinten figyelik, mert ha valaki mondjuk két nap egymás után nem jön az 
ebédért, már ki is esik a rendszerbıl. Az IGSZ megfızi az ebédet, mely egy bıséges egytálétel, 
kicsomagolja, majd ott nálunk aláírás ellenében adjuk át. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
47/2015. (V. 06.) ÖH. 
Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” 
elnevezéső pályázati kiírásra. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat megkötésére. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 
önerıt – 189.200.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. 
évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete dologi kiadásai terhére 
biztosítja. 
 

 
Határid ı: 2015. május 06. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása 
 
Basky András polgármester: A múltkori módosításnál nem lett feltüntetve az Mt szerinti 
munkavállaló, a MÁK ennek javítását kérte, ez került most mindössze bele. 
Van-e valakinek javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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48/2015. (V. 06.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  Lajosmizse Város Mővelıdési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határid ı: 2015. május 06. 
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Okirat száma: MUVHAZ/3/2015. 
1.melléklet a 48/2015. (V. 06.) határozathoz 

 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2014. március 13. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) határozatával elfogadott 
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9. pontja elhagyásra kerül. 
3. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 14. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. 

pont alatt szerepel -  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. ……………… 

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2.melléklet a 48/2015. (V. 06.) határozathoz 
 

Okirat száma: MUVHAZ/4/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Régi Városháza 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi 
közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésére bocsátja; - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól; - biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.1.2. A helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren 
kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célő 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.1.3.  Múzeumi, gyűjteményi tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési Intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok 
ellátása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 
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9 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086020 Helyi, térségi közösségi tér bizotsítása, működtetése 

12 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott 
időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András  
polgármester 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai ülést 
08.20 órakor bezárom.  

 

K.m.f. 

 
   Basky András  sk.                               dr. Balogh László sk. 
    polgármester                                       jegyzı  
         


