
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati  
Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-32/2018. 
 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. december 10-én 
hétfőn délután 16.20 órakor megtartott 

n y í l t   bizottsági üléséről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
138/2018. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és  Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
139/2018. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és  

Könyvtára 2019. évi munkatervének jóváhagyása 
 

140/2018. (XII. 10.) ÖB hat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció –  
Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének –  elfogadása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. december 10-én (hétfőn) délután 16.20 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott   n y í l t  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
 
Dóka-Mezei Anett nem jelezte távollétét, Sápi Zsomborné bizottsági tag igazoltan van 
távol. 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Fekete Zsolt települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy nyílt ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő 
jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
     testületének ……/2018. (…) önkormányzati ren-  polgármester 
     delete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szó-  
     ló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
 
2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  Basky András 
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     2019. évi munkatervének jóváhagyása   polgármester 
 
3./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajos-  Basky András 
     mizse Város Önkormányzat érintő részének – elfo-  polgármester 
     gadása 
 
4./ Egyebek 
 
    Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása    Belusz László 
         ÖB elnök  
  
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Járdaépítéssel kapcsolatban döntés a bizottság hatáskörébe lett utalva utcaközösségi 
pályázatnál. 
Az SzMSz. 1. melléklet 1.2. pontja alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt ,,a 
lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és 
járdaépítések esetén a határidőben érkezett pályázatokról.” A Képviselő-testület 
29/2018. (XI.23.) önkormányzati rendeletnek megfelelően csak a járdaépítés részesül 
támogatásban és az utcaközösségi szinten benyújtott pályázatok maradnak Bizottsági 
hatáskörben, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy módosítsa akként az 
Szmsz-t, hogy a Bizottság csak a járdaépítésekkel kapcsolatban érkezett utcaközösségi 
pályázatról dönt. Továbbá megtörténik az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 
rendeletének az összhang megteremtése. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 
Képviselő-testületnek Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
138/2018. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2018. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és 
 Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szerve- 
  zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
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  rendeletének módosítását 
  Határidő: 2018. december 14. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2019. évi munkatervének 
jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
A Művelődési Ház és Könyvtár is elkészítette a 2019. évi munkatervé, melyben fel 
vannak sorolva, hogy milyen rendezvények lesznek.. Ez minden évben el szokott 
készülni. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés? 
Varga Mária ÖB tag 
Vannak újszerű próbálkozásaink. Nagyon nagy szívfájdalmunk, hogy az ÁFÉSZ irodát 
nem sikerült a Művelődési Házhoz kapcsolni. A pályázat során sikerült egy égető 
kemencét beszerezni, s ezt a műhelybe nem tudjuk felvinni. Egy földszinti 
foglalkoztató termet kellene kialakítani. Azt érezzük, hogy a jelenlegi helyzet nem 
kultúra támogató. Sok szempontból nincs megtámogatva.  
Nehezményezzük, hogy a szakmai bérminimumok miatt összecsúsznak a bérek, így 
nagyon nehéz motiválni. A kultúra nagyon fontos egy társadalom életében. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A kultúra és a turizmus fejlődése egymás nélkül nem tud létezni. 
Varga Mária ÖB tag 
Az tapasztalható, hogy nagyon megváltoztak a kulturális szokások. 
Belusz László ÖB tag 
A lakókat fel kell készíteni a változatos és pörgős világra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Művelődési Háznál is igazodni kellene a gyermekek szabad idejéhez. Amikor nyár 
van, akkor kellene minél több időt ráfordítani a gyermekek művelődés szervezésére. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Egy szép 
jövő évi tervet látunk magunk előtt, amit elfogadásra javaslok. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2018. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára 2019. évi munkatervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
   2019. évi munkatervét. 
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   Határidő: 2018. december 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát 
érintő részének – elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
A 2000 fő feletti településeknek kötelező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót 
készíteni. Mi a feladatok egy részét társulásban látjuk el. Ez a Társulási Tanács által 
érintett részének a koncepciója és az önkormányzati feladatokat ellátó rész. Az 
önkormányzati feladatokat ellátó résszel foglalkozunk az előterjesztés értelmében. A 
társulási részt a Társulási Tanács fogja értékelni. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának feladata a szünidei gyermekétkeztetés, szenvedélybeteg ellátás, 
pszichiátriai szenvedélybetegek ellátása, idősek otthona, stb. Ennek keretében 
kialakult egy mobil egészségügyi rendszer. 
Az előterjesztés mellékletét képezi a koncepció. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Koncepcióba kellene foglalni, hogy hogyan állunk a kötelező feladatokkal. A 
fogyatékkal élők ellátása tekintetében még nincs megoldás. E tekintetben is ellátási 
szerződést kellene kötni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még a témával kapcsolatban hozzászólás, észrevétel, javaslat? Nincs. A 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció lajosmizsei részét elfogadásra javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2018. (XII. 10.) ÖB hat. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció –  
Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő részének –  
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Lajosmizse 
   Város Önkormányzatát érintő részét. 
 
   Határidő: 2018. december 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
dr. Balogh László jegyző 
A rendőrség keresett meg, és az volt a kérése, hogy amit kapott támogatásként, a 
működtetési részt felhasználta, a másik részt nem tudta felhasználni. A kamera 
rendszernek a képeit szeretné, hogy ha a rendőrségen megjelennének. Elképzelhető-e, 
hogy ott maradjon a pénz, vagy fizesse vissza a 300.000.- Ft-ot. 
Basky András polgármester 
Hagyjuk ott, és toljuk ki az elszámolást jövőre, el őkészítjük a határozatot az ülésre. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Amennyiben nincs több bejelentés, megköszönöm a jelenlevők részvételét, 
nyílt ülésünket berekesztem 16.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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