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irányvonalak meghatározása 
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testületének …./2019. (….) önkormányzati 
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rendelete a lakásokról és helyiségekről szóló 
17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2019. március 11-én (hétfőn) délután 14.40 órakor 
Lajosmizse Város Önkormányzat Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 

Sebők Márta  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

Borbély Ella   bizottság tagja 
Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
nyílt ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Nincs. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, azzal, hogy a 4. 
napirenddel kezdjük az ülést,  kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 
 
1./ A TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00021 azonosító számú Basky András 
      pályázat keretében elvégzett közösségi interjúk értéke- polgármester 
    kelésével és a projekt megvalósításával kapcsolatos dön- 
    tések meghozatala 
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2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …./2019. (…) önkormányzati rendelete a Lajos- polgármester 
     mizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozta-  
     tott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …./2019. (…..) önkormányzati rendelete a laká- polgármester 
     sokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkor- 
     mányzati  rendelet módosításáról 
 
4./ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság Basky András 
     tevékenységéről       polgármester 
 
5./ I. Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról Basky András 
     II. Pályázati felhívás közművelődési célú tevékenysé- polgármester 
     get folytató civil szervezetek támogatásáról 
 
6./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem I.  Belusz László  
         ÖB elnök 
 
2./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem II.  Belusz László 
         ÖB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-000021 azonosító számú pályázat keretében elvégzett 
közösségi interjúk értékelésével és a projekt megvalósításával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című, TOP-5.3.1-
16-BK1-2017-00021 azonosító számú projekt során elvégzett közösségi interjúk 
rávilágítottak arra, hogy a település lakossága szeretne többet tudni a település 
értékeiről, történelméről. A gyűjtemény működtetésével kapcsolatban voltak 
észrevételek. Az Egyesülettel kapcsolatban voltak előzmények. Van egy nagyon szép 
gyűjtemény, aminek a kezelése nem megfelelően történik. Átadom a szót Horváth 
Sándornak, aki az előterjesztést készítette, hogy mondjon erről néhány szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
2017. őszén került benyújtásra ez a kohéziós projekt Lajosmizse és Felsőlajos 
vonatkozásában. Újabb kutatásokat végzünk két évig, hogy három év múlva egy 
települési kalendáriumot adhassunk vissza a kutatások eredményeként. Ehhez 
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szükséges a Helytörténeti Egyesület munkája. 2018. október 1-jén indult a pályázat. 
Egy közösségi interjút kellett készíteni. A Lakosságnak igénye van Lajosmizse 
helytörténetének a megismerésére és a kutatásokra. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. 
Basky András polgármester 
A város életében jó dolog történt, hogy megalakult a Helytörténeti Egyesület, ami 
megalapozza Lajosmizse helytörténetét.  
A Helytörténeti Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolat rendben van. A régi 
Födeáki Csárda helyén kapott helyet a Helytörténeti Egyesület. A TOP-os pályázatnak 
van egy olyan része, ami a helyi kulturális örökségnek a célját is kitűzi. Megkapták az 
épületet, ennek a közüzemi díját az Önkormányzat felvállalta, a Művelődési Ház az ott 
keletkezett számlákat fizeti. Most azt látjuk, hogy a Helytörténeti Egyesületnek 
szívesen segítünk, ezt a gyűjteményt mindenképpen meg kell őrizni és segíteni kell a 
Helytörténeti Egyesületnek abban, hogy ez a város életébe minél jobban 
bekerülhessen. Célunk az, hogy az, ami már megvan, segítsük és a Művelődési Ház és 
Lajosmizse Önkormányzat között szülessen egy egyezség. Van egy pályázat, 
igyekszünk azt kiaknázni. 
Voltak egyeztetések az Önkormányzat, Művelődési Ház és a Helytörténeti Egyesület 
között. Miután a pályázatnak az eddigi eredményeiről szól a 4. számú előterjesztés, 
ennek a részeként azt látjuk, hogy van egy olyan elvárás a város lakossága részéről, 
hogy ez egy nagyobb együttműködésben menjen, és a meglévő helytörténeti dolgokat 
minél jobban a város érdekébe tudja adni és ajánlani. Szülessen meg egy 
megállapodás, ami ezt az együttműködést jól fogja tudni segíteni a Művelődési Ház és 
a Helytörténeti Egyesület között és ennek március 10-ig meg kellene születnie. Van-e 
kiegészítés? 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
Nem igazán kíváncsiak az emberek a Helytörténeti Egyesületnek a kincseire, én azt 
tapasztaltam. Korábban megpróbáltuk, hogy az emberek melyik nap szeretnének 
bejönni, de nem jöttek be még hétvégén vasárnap sem látogatni a Helytörténeti 
Egyesület gyűjteményét. 
Basky András polgármester 
Cél az, hogy minél több embert be kell vonni a Helytörténeti Egyesület munkájába. 
Ahhoz, hogy ebből egy kicsit előrébb tudjunk lépni, hogy minél több ember vegyen 
részt, az szüksége, hogy a Helytörténeti Egyesületnek és a Művelődési Háznak is 
közösen együtt kell működni, mert ebből az előkészítő munkából tudunk lépni. Egy 
ember nem tudja megszólítani az egész lakosságot. 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
2009-ben kértem a Művelődési Ház segítségét, nem kaptam meg.  
Hajdrik Gabriella Helytörténeti Egyesület tagja 
Rengeteg lehetőség lenne, amit mind az Egyesület, mind a Művelődési Ház igénybe 
tudna venni. Olyan régészeti lelet jött, amit hosszabb időn keresztül itt lehetne tartani, 
de ehhez az Egyesület kevés. 
Azt kellene tudni, hogy milyen szabályzat kellene, ami jobban keretekbe foglalja a 
teendőket. 
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Basky András polgármester 
Ebben az Önkormányzatnak is szerepe van, hogy segítsünk, de ehhez az Egyesület is 
kell. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Nagyon sajnálom, ha a Helytörténeti Egyesület vezetője nem érti, hogy hogyan kellene 
megismertetni a helytörténeti gyűjteményt a lakossággal. Az elmúlt évben a II. Grilázs 
fesztivál zajlott le, s voltak látogatók, akik meg szerették volna nézni a Helytörténeti 
Egyesület múzeumát, de mivel nem volt akkor nyitva, nem volt rá lehetőségük. 
Amikor az együttműködésről volt szó, felmerült Hortiné dr. Bató Edit neve is, de a 
Helytörténeti Egyesület vezetője ezt sértőnek tekintette. A Művelődési Ház nem akarja 
elvenni a helytörténeti gyűjteményt. 
Basky András polgármester 
Több alkalommal futottunk kört. A Helytörténeti Egyesületnél az a szándék, hogy 
megmutatjuk a kincseinket, lejött. Van egy olyan határozati javaslat, hogy a 
Helytörténeti Egyesület és a Város között legyen egy olyan megállapodás, hogy ki mit 
csinál. 
Mint a Helytörténeti Egyesület tagja elmondom, hogy dr. Kisjuhász Zoltán egyesületi 
tag is elhunyt, rá is emlékezzünk. Ő mindig segítette az Egyesület munkáját. Az 
Egyesület szándéka egyértelmű, azonban ezt a meglévő jelenlegi helyzetet egy 
megállapodással meg kell erősíteni. Ennek a megállapodásnak a Helytörténeti 
Egyesület, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár között meg kell születnie, mert 
akkor van értelme annak, hogy az épületet átadtuk a Helytörténeti Egyesületnek, a 
számlákat fizetjük. 
Tavaly az Önkormányzat adott az Egyesület részére 200.000.- Ft-ot, ezt nem tudták 
felhasználni és vissza is adták. A szakmai segítséget részünkről meg kell adni. Azt 
javaslom, hogy a bizottság ezt a határozat-tervezetet fogadja el, hogy ennek a 
megállapodásnak meg kell születnie. Arra kérem a Helytörténeti Egyesületet és a 
Művelődési Házat, hogy ez a megállapodás köttessék meg. 
A Helytörténeti Egyesület vezetője korábban sok programot szervezett, nagy sikerrel 
többek között a Tarhonya Fesztivált is. Ahhoz, hogy még hatékonyabbak legyünk, 
mindenki felé kommunikálni kell. A Művelődési Háznak és az Önkormányzatnak is 
segítséget kell nyújtani, mert úgy tudunk előrébb lépni. 
Remélem, hogy eljutunk odáig, hogy az együttműködési megállapodás megkötődik, és 
a 2019-es programoknál előrébb tudunk lépni. 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
Lajosmizse még nem ért meg arra, hogy ezt a gyűjteményt értékelje. 
Csire Vince Helytörténeti Egyesület tagja 
Bizalomhiányos az Egyesület. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
A Helytörténeti Egyesület vezetője nem tette lehetővé, hogy a dolgozóink bemenjenek 
a múzeumba. Kikérem a dolgozóink nevében a bizalmat. Szeretném, ha a 
bizalomhiány megszűnne, és a bizalom visszajönne. 
Hajdrik Gabriella Helytörténeti Egyesület tagja 
Riasztó felszerelése is megoldás lehetne. 
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Basky András polgármester 
Az Egyesületnek kell a legfontosabb lépést megtennie. A Művelődési Ház részéről 
látom a nyitottságot, a Képviselő-testület szándéka is megvan. A március 31-i 
alapszerződésnek a megírása nem okozhat gondot. 
Borbély Ella bizottsági tag 
2006. óta vagyok benne Lajosmizse város közéletében. Minden évben felmerült a 
Helytörténeti Egyesület problémája. Bármikor felmerült bármilyen költség, soha nem 
mondta senki, hogy nem. Az Önkormányzat nem tud fenntartani egy múzeumot. Az 
épületet odaadtuk, a közüzemi számlákat az Önkormányzat fizeti. Azzal, hogy a 
megállapodás megköttetne, egy előrelépés lenne az intézményesítéshez. 
Örülök neki, hogy itt vannak most a Helytörténeti Egyesület részéről ilyen szép 
számban. 
Belusz László ÖB elnök 
Próbáljunk eltávolodni a múlttól, s előlről kezdeni. Minél szélesebb körben hirdessük 
meg. Az iskolából is átjönnének a gyermekek. 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
A Lajosmizsei Általános Iskola igazgatója nem volt a múzeumot megnézni annak 
ellenére, hogy én az első naptól kezdve kértem. 
Belusz László ÖB elnök 
Közösen, segítséggel próbáljunk meg megtenni mindent, amit csak lehet. Mindkét 
félnek nyitottnak kell lennie. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Amikor lehetőségünk volt, mentünk. Kommunikáció hiány van. Mindenhol 
szerepelünk, ha hívnak, akkor megyünk. 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
Ki írja alá az együttműködési megállapodást? 
dr. Balogh László jegyző 
Az elnök jogosult aláírni. 
Hajdrik Gabriella Helytörténeti Egyesület tagja 
Fizikailag nem mindenki tudja vállalni a részvételt. Én, mint egyesületi tag, szeretném 
azt aláírni, hogy mit lehet vállalni. 
dr. Balogh László jegyző 
Azért is szükséges a megállapodás létrejötte, mert a mostani működésre nincs 
megállapodás. Ez a működés nem jogszerű. Nem biztos, hogy ez szakszerűen van 
kezelve. Ahhoz, hogy jogszerű legyen a működés, mindenképpen meg kell kötni a 
Művelődési Házzal az együttműködési megállapodást, mert csak ha közösen 
működnek együtt, akkor jogszerű. Ez az állapot, ami most van, sem szakmai, sem jogi 
szempontból nem tartható. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Amikor az Önkormányzat az Egyesület tevékenységét értékelte, mindig az elismerés 
hangján szólt. Ugyanakkor látom, hogy sokféle dolgot külön kellene választani, mert 
nagyon nagy érzelmek feszülnek. Van egy racionális probléma és abban vannak 
ténybeli tévedések, viszont kérdés az, hogy ezek a tárgyak kinek a tulajdonát képezik. 
Ez az egyik ténybeli tévedés. 
Az is ténybeli tévedés, hogy segítsünk az Egyesületnek. Hogyan? A tárgyak is a város 
tulajdonát képezik, át kell adni ezt a gyűjteményt a városnak. A városnak meg kell 
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találni azt a módot, hogy intézményi keretek között legyen kezelve a gyűjtemény. A 
városnak kell arról gondoskodni, hogy a város életéhez igazodó tárgyakat, 
dokumentumokat megfelelően kezelje. Nem a város segít az Egyesületnek, hanem az 
Egyesület a városnak. A városnak pedig a feladatot fel kell vállalni. 
Az Önkormányzat átadta a feladatot az Egyesületnek, és a Művelődési Háznak is 
meghatározott feladatot. 
Az Egyesületnek a tevékenységét meg kell köszönni. A városnak át kell adni a 
gyűjteményt. Az Önkormányzatnak pedig kötelessége az, hogy meghatározott 
szervezeti egységként kezelje. 
Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
Ez a gyűjtemény az adományozóké, nem Lajosmizse városé. 
 
Dóka-Mezei Anett távozott az ülésről 15,30 órakor, a bizottság a továbbiakban 6 fővel 
határozatképes. 
 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A Helytörténeti Egyesületnek kell hozni döntést. A kérdés, hogy ezt a megállapodást 
ki írja alá az Egyesület részéről? Mindig azt hallom, hogy nincs megoldva semmi. 
Belusz László ÖB elnök 
Cél az, hogy eljussunk odáig, hogy a szerződés aláírásra kerüljön. 
Csire Vince Helytörténeti Egyesület tagja 
Nagyon szükséges lenne, hogy valami havi jövedelmezést kapna az Egyesület vezetője 
és bizalmat. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgatója 
Megbízási díjas szerződést szerettünk volna kötni, miután a számla számát be kellett 
volna írni az Egyesület vezetőjének, Ő ezt megtagadta. Ezzel nem tudok mit kezdeni. 
Skultéi Jánosné Helytörténeti Egyesület vezetője 
Azért nem adtam meg a számla számomat, mert nem az Egyesület kapta a 250.000.- 
Ft-ot véleményem szerint, hanem a Művelődés Ház, akkor én azzal hogyan számoljak 
el. 
Hajdrik Gabriella Helytörténeti Egyesület tagja 
Hol tart az együttműködés? Nekünk szándéknyilatkozatot kell tenni? 
dr. Balogh László jegyző 
Az Egyesületnek közösen kell dolgozni. Az Egyesület akaratát kell képviselni. Nem 
tudom, hogy akarnak-e együttműködni a tagok, vagy hogyan. 
Össze kell hívni egy szabályszerű közgyűlést és ott el kell dönteni, hogy mit akarnak. 
Belusz László ÖB elnök 
Az a kérdés, hogy az Egyesület szeretne együtt működni, vagy nem?  
Basky András polgármester 
9 fő van jelen a Helytörténeti Egyesület tagjai közül.  
Megkérjük a Helytörténeti Egyesület vezetőjét, Skultéti Jánosnét, hogy hívja össze az 
Egyesület közgyűlését szabályszerűen, hogy minden tag legyen jelen, és a Művelődési 
Ház is. 
Csire Vince Helytörténeti Egyesület tagja 
Én még egyszer azt mondom, hogy Skultéti Jánosné Helytörténeti Egyesület 
vezetőjének javadalmazását találják ki, hogy mi legyen a megfelelő megoldás. 
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Horváth Sándor pályázati referens 
A Helytörténeti Egyesület külön jogi személy. Mi külön díjazást Skultéti Jánosné 
részére ezért nem adhatunk. 
Csire Vince Helytörténeti Egyesület tagja 
Egyesületről beszélünk és kellene adni bért az Egyesület vezetőjének. 
Basky András polgármester 
Én azt javaslom, hogy a szerződés aláírásának időpontja 2019. április 5. legyen. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha az Egyesület részéről elfogadható az április 5-e, hogy addig szabályszerűen össze 
lehessen hívni az Egyesületet, akkor legyen április 5-e. 
Köszönjük. Az előterjesztést átbeszéltük. Az április 5-i határidőt kitűzhetjük, az 
előterjesztésben lévő március 31-ét április 5–re javaslom módosítani. Aki ezzel együtt 
a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2019. (III. 11.) ÖB hat. 
Régi városháza épületével kapcsolatos 
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az  
                                 előterjesztés határozat-tervezetében lévő 2019. március 31-i  
                                 időpontot 2019. április 5-re módosítsa. 
 
   Határidő: 2019. március  14. 
   Felelős:    ÖB 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az Egyesület munkáját köszönjük. Kérdés, hogy mi lesz a megállapodásban. Az 
egyesületnek a munkáját mindenki elismeri. A gyűjtemény a városé. Az Egyesület 
vezetőjének joga és kötelessége kezelni a város gyűjteményét. 
Varga Mária ÖB tag 
Nagyon jó ez a pályázat arra, hogy helyi alapot gyűjtsön ehhez a gyűjteményhez a 
városnak. 
Basky András polgármester 
A Helytörténeti Egyesületnek és a Művelődési Háznak kellene együtt dolgozni 
szakmailag. A helyiek nagy része nem tudja felvállalni a Helytörténeti Egyesület 
tagsággal járó feladatokat, vagy azért, mert már idős, vagy azért, mert családos. A 
Művelődési Háznak is kellene egy kulcsot adni, hogy a gyűjteményhez való 
hozzáférhetőség bármikor biztosított legyen. 
Borbély Ella ÖB tag 
Szakmaiságot kellene belevinni, s a gyermekeket le kellene kötni. 
 



 9

Varga Mária ÖB tag 
Ezt most meg kell oldani, mert a pályázattal most lehetne pénzt kapni és több mindent 
megvalósítani. 
 
2./ 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 
2019. január 19-én úgy döntött a Képviselő-testület, hogy pályázat kerül benyújtásra a 
bérrendezésre. 46.380.- Ft-ban lesz megállapítva az alapilletmény. Január 21-én 
megtörtént a pályázat benyújtása a február 26-i támogatói okirat alapján a 46.380.- Ft-
ra kell módosítani a Hivatal köztisztviselői esetében az illetményalapot. Ez 2019. évre 
vonatkozik. Ha jövőre nem lesz módosítás, akkor visszaesik a bér. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2019. (III. 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. március 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Dodonka Csaba készítette az előterjesztést. Önkormányzati Bizottság bírálja el a 
szolgálati lakások kérelmét. Eddig 2 + 2 + 1 éves időtartamra lehetett önkormányzati 
lakást bérbe adni. Most kiegészül 4 + 3 x 2 éves időtartamra. Ezen módosítás a kiadott 
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évek megnövekedéséről szól. Elfogadásra javaslom. Kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásokról 
és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2019. (III. 11.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2019. (…) önkormányzati rendelete a lakásokról és 
 helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. március 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
A Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről. Az Értéktár 
működésével kapcsolatos Bizottsági feladatokat Basky András - mint az értéktár 
bizottság elnöke; Guti Istvánné, Rimóczi László, 0000000Sólyom János és dr. Csire 
Gézáné, mint az értéktár bizottság tagjai látják el. 
2018. novemberéig 57 értéktár került felvételre. 2019. március 7-én került felvételre a 
„Grilázs és Mézeskalács Majális”. 
Az idei évben is megrendezésre került az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” verseny, 
melyen a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola diákjai részt vettek, 
felkészítő tanáruk László Ildikó, gratulálunk a munkájukhoz. 
A beszámoló elfogadását javaslom. Kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Nincs.  Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2019. (III. 11.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszá- 
   molót. 
   Határidő: 2019. március 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Pályázati felhívás a sportszervezetek támogatásáról 
II. Pályázati felhívás a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Dodonka Csaba. A korábbi évekhez hasonlóan pályázatot 
írunk ki március 22-i beadási határidővel mind a sport szervezeteknek, mind a 
közművelődést végző civil szervezeteknek. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-
e? 
Varga Mária ÖB tag 
Arról volt szó, hogy a CLLD-s pályázatból mennek ezek. Most kiírja a testület a 
pályázatot? 
Basky András polgármester 
Vannak olyan szervezetek, akik nem tudnak a CLLD-ből pályázni, azokaz itt fognak 
tudni pályázni. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés van-e? Nincs. Két határozat-tervezet van, melyeket szavaztatok. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2019. (III. 11.) ÖB hat. 
I. Pályázati felhívás a sportszervezetek támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képvise- 
   lő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2019. március 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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22/2019. (III. 11.) ÖB hat. 
II. Pályázati felhívás a közművelődési célú tevékenységet  
folytató civil szervezetek támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. március 14. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
6./ Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
berekesztem 16.25 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

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


