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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
nek Önkormányzati Bizottsága 

2019. december 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
33/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Régi Városháza épületének használatával 

kapcsolatos  döntés 
 
34/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Tanácsnok személyének megválasz- 

tására javaslattétel 
 
35/2019. (XII. 10.) ÖB hat. Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 

Bizottság elnökére és tagjaira javaslattétel 
 
36/2019. (XII. 10.) ÖB hat. Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság elnökére és  
tagjaira javaslattétel 

 
37/2019. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
38/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (…) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
39/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
40/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 
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41/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város 2020. évi kulturális  

rendezvényaptárának elfogadása 
 
42/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

2020. évi munkatervének jóváhagyása 
 
43/2019. (XII. 11.) ÖB hat. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 

 
44/2019. (XII. 11.) ÖB hat. A „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal  

létrehozásáról” szóló megállapodás módosítása 
 
 
45/2019. (XII. 11.) ÖB hat. A polgármester 2019. évi jutalma 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2019. december 11-én, délután 14.00 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta  bizottság tagja   
Bagó István  bizottság tagja  
Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Lukács Józsefné képviselő 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület 
      képv. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom egy plusz 
napirendi pont felvételére, a polgármester úr jutalmazása, valamint a meghívó szerinti 
8./ napirendi pontot, (a Régi Városháza épületével kapcsolatos döntés) tárgyaljuk 
először. Aki ezzel a kiegészítéssel és módosító javaslattal elfogadja a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 

 
 
1. 

Napirend 
 

Régi Városháza épületének használatával kapcsolatos döntés 
/KT ülés 13. napirendi pontja/ 
 
 

Előterjesztő 
 

Basky András  
polgármester 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
/KT ülés 1. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 

 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról /KT ülés 2. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 

 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 3. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

5. A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása 
/KT ülés 6. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 

 
6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

/KT ülés 8. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

7. Lajosmizse Város 2020. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
/KT ülés 9. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

8. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi munkatervének 
jóváhagyása /KT ülés 10. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

9. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása /KT ülés 15. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

10. A „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” szóló 
megállapodás módosítása/KT ülés 20. napirendi pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

11. A Polgármester 2019. évi jutalma  
12. Egyebek  

 
 
 
1./ Napirendi pont 
Régi Városháza épületének használatával kapcsolatos döntés 
Belusz László ÖB elnök 
Tegnapi napon jött az az ötlet, hogy a régi Városházát tekintsük meg. Az év elején volt 
egy egyezség, mely szerint a Művelődési Ház segítene az Egyesületnek, és szerződést 
is kötnének.. Előszerződést kötöttek, az október 31-i szerződéskötés időpont nem 
teljesült. Ezt a határidőt még félévvel kitolnánk, hogy mind a város, mind az 
Egyesület, mind a Művelődési Ház fel tudjon készülni arra, hogy ez a gyűjteményt 
megfelelően tudjuk kezelni. 
Június 30-ig lenne az új szerződés határideje. Április 30-ig az engedélyeket be kell 
serezni, és április 30-ig az új szerződést meg kell kötni. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
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Skultéti Jánosné Egyesület képv. 
Hárman, dr. Kürti László, Czigány Mária és én tartottunk megbeszélést. 2020. 
December 31-igig tudjuk teljesíteni a feltételeket, engedélyeket kell beszerezni. 
Borbély Ella ÖB tag 
Ha január 20-ig megtörténne a megbeszélés az Egyesület, a Művelődési Ház és az 
Önkormányzat között, akkor lehet, hogy közelebb tudunk kerülni a szerződéskötéshez. 
Basky András polgármester 
A májusi, júniusi ülésen térjünk vissza erre. Félévkor látni kellene, hogy valami 
történt-e, mert nem lehet a végtelenségig várni. Június 30-ig, de amennyiben a 
Képviselő-testület, Helytörténeti Egyesület, Művelődési Ház úgy látja, akkor 
meghosszabbítható. Én szeretném látni, hogy halad az ügy. 
Skultéti Jánosné Egyesület képv. 
Én polgármester urat javasolnám, hogy felelős legyen. 
Basky András polgármester 
Én ezt nem támogatom, mert idáig semmi nem történt. Nem látok előrelépést ebben a 
dologban. Az Egyesületnek fel kellene gyorsulni. Meg kellene találni azt a formát, ami 
a Művelődési Háznak és az Egyesületnek is és az Önkormányzatnak is megfelelő 
legyen. Olyan megoldást kellene találni, akik segíteni szeretnénk, azoknak meg kell 
adni a lehetőséget. Fel lett véve egy csomó ember, az egyesületbe, akik semmiben nem 
segítenek. A város vezetése legutóbb azt mondta, hogy az a cél, hogy ebből sokkal 
többet tudjunk kihozni. Valami kézzelfogható bemutató dolog legyen erre 
vonatkozóan, hogy előrelépés legyen. Kellene engedni segíteni a Művelődési Ház 
dolgozóit és az Önkormányzat dolgozóit, hogy ebben segítsenek. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezzel teljesen egyetértek. Június 30-ra toljuk ki a határidőt. 
Sebők Márta ÖB tag 
Ez azt jelenti, hogy ezzel a pályázat beadása meghiúsul? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Igen. Ez önálló pályázat lett volna. Ehhez az Együttműködési Megállapodás kellett 
volna. Ez a pályázat épület felújítására lett volna. Ehhez az I. félévben kellene 
megállapodásnak születnie az Önkormányzat és az Egyesület között. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ez közérdekű muzeális célra felhasználható gyűjtemény lenne. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma honlapján fenn vannak ezek a gyűjtemények. A leltárt folyamatosan 
vinni kell. A fűtésnek is meg kellene lenni az épületben. Óriási nagy az épület, amiben 
a gyűjtemény van. Az épületben lévő kiállítás nehezen kezelhető egy személlyel. 
Nagyon megfontolandó, hogy ez fenntartható-e, szakember kell hozzá. Az Egyesület 
tagjainak a szaktudása is szükséges a működéshez. 
Basky András polgármester 
Határozzunk meg határidőket, amitől előrébb tudunk lépni. A januári megbeszélésen 
sok múlik. Ahhoz, hogy az Önkormányzat forrást biztosítson ehhez, akkor előrelépést 
kell látnunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Mik azok a minimális szükséges feltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy ne 
csússzunk le a pályázatról? 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Végleges szerződés kell hozzá, ha van engedély, a feltételek adott, a szakemberek 
adottak. Kell hozzá a leltár, engedély, szerződés. Ez a három feltétel szükséges ahhoz, 
hogy a pályázatot be lehessen adni. Január 20-ig az egyeztetésnek meg kell történnie 
feltétlenül. 
Borbély Ella ÖB tag 
Az épületet a Művelődési Ház részére odaadtuk időszakosan. Kiállító termünk nincs. 
Időszakosan kiállító terem működtetésére kellene megpályázni. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Lehetne, de kulcsunk sincs az épülethez és egy nagyfokú bizalmatlanságot látok az 
Egyesület részéről. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Nem a Művelődési Ház látja el a feladatokat az épületben. 
Basky András polgármester 
Fél év múlva vissza kell térni erre. 
Lukács Józsefné ÖB tag 
Március végén történjen meg egy beszámoló, hogy hogyan halad a munka. Az 
Egyesület ezt a beszámolót készítse el.  
Belusz László ÖB elnök 
A határozat-tervezetet elfogadásra javasoljuk, júniusban mérlegeljük ismételten a 
hosszabbítás lehetőségét. Lehetőség szerint 2020. április 30-ig szerezze be az 
engedélyeket, a szükséges engedélyezési eljárást indítsa el. Az egyeztetésen a 
Művelődési Ház igazgatója, Borbély Ella és Belusz László vesz részt 2020. január 20-
án. Van-e javaslat még? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Régi Városháza épületének használatával kapcsolatos  
döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a határozat-tervezetet azzal, hogy júniusban mérlegeljük 
   ismételten a hosszabbítás lehetőségét. 
   Javasolja továbbá a bizottság, hogy lehetőség szerint 2020. április 
   30-ig szerezze be az engedélyeket, a szükséges engedélyezési el- 
   járást indítsa el. 
   Javasolja továbbá a bizottság, hogy 2020. január 20-án az egyez- 
   tetésen a Művelődési Ház igazgatója, Belusz László és Borbély  
                                 Ella képviselők vegyenek részt. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
E napirendi ponttal együtt javaslom tárgyalni a meghívó szerinti 4./ napirendi pontot is 
(A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása) 3./ napirendi 
pontként. 
 
3./ Napirendi pont 
A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása 
Belusz László ÖB elnök 
Korábbiakban meghatároztuk, hogy három bizottság fog a későbbiekben működni. 
Erről hoztunk egy határozatot. Az elmúlt hónapban a bizottsági ülésen megtárgyaltuk a 
harmadik bizottságnak a feladatát. Ezek kerültek beépítésre az SzMSZ-be. Tegnap a 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság ülésén volt olyan kitétel, hogy ez a 
bizottság 7 fő helyett 5 fővel fog ülésezni, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság 4 fő helyett 5 fővel. 
Tanácsnok kerülne megválasztásra Borbély Ella személyében. Meghatározásra 
kerültek az új tagok. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Sebők Márta, tagjai Tóth-Orlov Bettina, Cseh 
Katinka, Belusz László, és Péli Szilveszter. 
Az Önkormányzati Bizottság elnöke Belusz László, tagjai Cseh Katinka, Péli 
Szilveszter, Sebők Márta, Borbély Ella. 
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság elnöke Lukács 
Józsefné, tagjai Cseh Katinka, Bagó István, Borbély Ella és Sápi Tibor. 
A Cédulaházat, ha 5 napnál kevesebb ideig veszik igénybe használatra, akkor a 
polgármester úr hatáskörébe kerül, és ő dönt erről. 
Javaslom, hogy a tanácsnok személye Borbély Ella képviselő legyen. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Tanácsnok személyének megválasz- 
tására javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
                                 tanácsnok: 

- Borbély Ella képviselő legyen. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Javaslom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Sebők Márta, tagjai Tóth-Orlov 
Bettina, Cseh Katinka, Belusz László, Péli Szilveszter képviselők legyenek. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
35/2019. (XII. 10.) ÖB hat. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
Bizottság elnökére és tagjaira javaslattétel 
 
 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő- 
                                            testületnek, hogy a: 
 

- Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
elnöke: 
Sebők Márta képviselő; 

- Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjai: 
Tóth-Orlov Bettina képviselő; 
Cseh Katinka képviselő; 
Belusz László képviselő; 
Péli Szilveszter képviselő legyen. 
 

    Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős:     ÖB  
 
Belusz László ÖB elnök 
Javaslom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
elnöke Lukács Józsefné, tagjai Cseh Katinka, Bagó István, borbély Ella és Sápi Tibor 
képviselők legyenek. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2019. (XII. 10.) ÖB hat. 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság elnökére és  
tagjaira javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,  

hogy a: 
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   - Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bi- 
      zottság elnöke: 

   Lukács Józsefné képviselő; 
                                 -  Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
                                    Bizottság tagjai: 

   Cseh Katinka képviselő; 
                                    Bagó István képviselő; 
                                    Borbély Ella képviselő; 
                                    Sápi Tibor képviselő legyen. 
    
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
     
Sebők Márta PEMB elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság létszáma 5 fő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2019. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, 
hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság létszáma 5 fő legyen. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:     ÖB 

 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
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A megállapított illetményt folytatnánk tovább. Tavaly a Belügyminisztérium 
bérrendezése alapján 46.380.- Ft-ról 49.860.- Ft-ban lett megállapítva az 
illetményalap. 
Elfogadásra javaslom az előterjesztésnek megfelelően. Kérdezem jegyző urat, hogy 
van-e kiegészítenivalója? 
dr. Balogh László jegyző 
Ehhez nincs.  
Az előző napirend vonatkozásában tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a tanácsnok 
tiszteletdíja eddig 150.000.- Ft/hó volt, most 130.000. Ft/hó összegre változtatjuk. Az 
erre vonatkozó rendeletmódosítást a testületi ülésre előkészítjük. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban fog- 
   lalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A költségvetési rendeletet több ponton módosítani kellett. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 
15.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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39/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
    selő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/209.  
    (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
    Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős: ÖB 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 
Belusz László ÖB elnök 
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervében minden hónapban a kötelező feladatok 
szerepelnek, 64 db napirendi pont biztosított. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
észrevétele, javaslata? Nincs. Elfogadásra javaslom.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
40/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
    selő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
    selő-testületének 2020. évi munkatervét. 
    Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős:     ÖB 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2020. évi kulturális rendezvényaptárának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben el kell készíteni a kulturális rendezvénynaptárt. Számos programot 
láthattunk, és láthatunk benne. Vannak új programok is, mint pld. a vasútmodell 
kiállítás, olasz autó piknik, számos olyan program, ami most is esedékes, az Adventi 
gyertyagyújtása, stb. 
Intézmények programja benne van (iskola, óvoda). EGYSZI programját is láthatjuk. 
Régészeti kiállítást is láthatunk a programajánlatban. Ez a honlapon szerepelni fog. 
Van-e kiegészítenivaló? 
Bagó István ÖB tag 
Az információ átadással van probléma, több helyen ki lehetne táblázni, hogy a lakosok 
is értesülni tudjanak róla. 
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Belusz László ÖB elnök 
Teljesen helyes a felvetés. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A plakátok kirakásával vannak gondjaink. Ingyenes kirakás megszűnt, buszmegállóra, 
villanyoszlopra nem szeretnék plakátot kihelyezni. Fényújságon mindig hirdetjük. 
Borbély Ella ÖB tag 
Reklámfelületet ki lehetne alakítani a piacnál. Óvodákban, iskolákban, 
Egészségházban ki van helyezve. 
Bagó István ÖB tag 
Megszoknák az emberek, ha ki lennének téve a hirdetések. 
Lukács Józsefné ÖB tag 
A főút mellett lévő, volt Hírlap árusító pavilonba is lehetne kirakni hirdetést. 
Belusz László ÖB elnök 
Jó a felvetés, ha valakinek van jó ötlete, az tegye meg. 
Basky András polgármester 
Művelődési Háznak legyen regisztrációs felülete. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ez elindult, ennek van anyagi vonzata. Ez januárban el fog indulni. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
A piaci hangos bemondóban is be lehetne mondani. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e egyéb kérdés, hozzászólás még? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
2020. évi kulturális rendezvény naptárát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta. 
41/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város 2020. évi kulturális  
rendezvényaptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város 2020. évi kulturális rendezvénynap- 
   tárát. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi munkatervének 
jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Művelődési Ház és Könyvtár minden évben elkészíti munkatervét. Ezt a Képviselő-
testületnek véleményeznie kell. A rendezvények ismertetésre kerültek. 
Kérdezem Guti Istvánnét, hogy van-e kiegészítenivalója? Hogyan áll a leltározás? 
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Guti Istvánné Műv. HÁz igazgató 
A munkatervhez nincs. Elég jól halad, 40.000 kötetből 30.000 készen van. Még az 
ünnep előtt ki fog nyitni a könyvtár. 
Basky András polgármester 
Mekkora költsége van ennek a Hírlevélnek, ami januárban indul? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Éves szinten 30-40.000.- Ft. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e napirendi ponthoz? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi munkatervét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
2020. évi munkatervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
   2020. évi munkatervét. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
15.05 órakor:  S z ü n e t  
15.20 órakor: Folytatódik az ülés 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
2020. január 1-től lép hatályba. Láthatjuk azokat a feladatokat, amiket a Hivatal 
működtetetni köteles, és a Hivatal szervezeti felépítését, ebben történt átalakítás. 
Kérném a jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Dr. Balogh László jegyző 
Felülvizsgáltuk az SzMSZ-t, a hatálytalan részeket kivettük, az újakat beletettük. 
Elnök úrral beszélgettük, hogy a szervezeten változtattunk a feladatoknak 
megfelelően. Jelen felállással működőképes lesz a Pénzügyi Iroda 12 fővel. 
Csoportvezetői státuszt is alakítottunk ki. Működik az Önkormányzat és a Társulás 
közötti együttműködés. Szerencsésebb volna, hogy ha a Társulás keretében ellátott 
feladatok egy önálló vezetővel ellátható volna. Van egyfajta elvándorlás a Hivatalból. 
Ez a Pénzügyi Irodánál látszik. Nagy a kereslet a pénzügyi végzettségű szakemberekre 
mindenhol. Két álláspályázat van a honlapon pénzügyi munkakörbe.  
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Az Önkormányzati Irodánál különösebb változás nem volt, a létszáma azért csökkent 1 
fővel, mert Kasnyikné Földházi Tünde kolléganő feladatai inkább hatósági jellegű 
feladatok, így az Igazgatási Csoportba helyezhető. 
Polgármester úr kérte, hogy az ő munkáját segítendő még egy vezetői referens állást 
hoztunk létre. Két vezetői referensünk lesz.  
Belusz László ÖB elnök 
A Hivatal nyitva tartása. Korábban döntöttünk arról, hogy legyen egy nap, amikor 
hosszabb nyitva tartás van. Mennyire használják ki az emberek, van-e rá jelentős 
igény? 
dr. Balogh László jegyző 
Nincs rá jelentős igény, akinek szükséges, igénybe tudja venni, másik napra nincs 
igény. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel, s a Szervezeti és Működési 
Szabályzattal van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
10./ Napirendi pont 
A „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” szóló 
megállapodás módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Eddig Felsőlajos Község Önkormányzatánál 2 fő létszám volt, most már 3 fő fog 
dolgozni. Erről tájékoztatást kérnék. 
Dr. Balogh László jegyző 
Egy kolléganő a jövőben félállásban szeretne dolgozni, aki eddig is a felsőlajosi 
feladatokat látta el. Úgy láttuk jónak, hogy ha ő Felsőlajoson lesz. Így tudtuk a 
kolléganőt megmenteni, mert ő is elment volna a Hivataltól. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. A megállapodás-tervezetben át van vezetve a változás. Kérdezem, hogy 
van-e módosítás, kiegészítés? Nincs. Elfogadásra javaslom a „Megállapodás Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról” szóló megállapodás módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
44/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
A „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal  
létrehozásáról” szóló megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal lét- 
   rehozásáról” szóló megállapodás módosítását. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
11./ Napirendi pont 
A polgármester 2019. évi jutalma 
Belusz László ÖB elnök 
Polgármester úrnak az elmúlt évben végzett munkája során elért eredményekért 
szeretnénk köszönetet mondani. Pénzügyi juttatást javaslok részére. Az 
előterjesztésben látható, hogy milyen díjakat kapott. Sok feladatot vezényelt, sikeres 
projekteket értünk el az elmúlt évben. Az egy havi illetményének megfelelő illetményt 
javaslom bruttó 698.000.- Ft-ot. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki elfogadja, hogy Basky András polgármester úr jutalma 2019. évben egy havi 
bruttó munkabére 698.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2019. (XII. 11.) ÖB hat. 
A polgármester 2019. évi jutalma 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   Basky András polgármester jutalma  a város fejlődése, fejlesztése  
                                 érdekében végzett munkája elismeréseként 2019. évre  bruttó           
                                 698.000.- Ft-ban legyen megállapítva 

Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:     ÖB 
 

 
12./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek valami kérdése, hozzászólása? 
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Borbély Ella ÖB tag 
A Magyar Szentek Templomában december 23-án Erdő Péter bíboros előtt szerepel 
fogunk az ovis csoporttal harmadik alkalommal. A bíboros úrnak nagyon tetszik az 
előadás mindig. A Jászok Együttessel szoktunk kooperálni. A leányom fog énekelni. 
Az M1-es televíziós csatornán lehet látni az előadást. A Karitász szervezésében 
történik a jótékonysági délután, ahol a rászorulók kapnak csomagot. Tavaly a Karitász 
fizette ki a költségeket. Büszke vagyok a gyermekekre. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a tájékoztatást, örülünk neki, további sikereket kívánunk.  
A korábbi években szokás volt, hogy kihelyezett bizottsági üléseket tartottunk, hogy 
legyen lehetőség megismerni intézményeinket. Egyszer a Művelődési Házban, egyszer 
az EGYSZI-ben lenne. A jövő évben ezt megtennénk, ha egyetértünk vele. Köszönöm. 
A Hivatalnak szeretném megköszönni a munkáját, és a bizottságnak is, és 
mindenkinek Békés Karácsonyt és ünnepeket kívánunk. 
Ülésünket ezennel berekesztem 15.35 órakor. 
 
 
 
 

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


