
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/763-4/2020. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2020. február 18-án, kedden  
délután 14.00 órakor megtartott üléséről készült  

jegyzőkönyv 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
11/2020. (II. 18.) ÖB hat. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti 

kérelme 
 
12/2020. (II. 18.) ÖB hat.  Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
 
13/2020. (II. 18.) ÖB hat.  Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
 
 
14//2020. (II. 18.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …../2020. (…) önkormányzati rendelete 
a 2020. évi költségvetésről 

15/2020. (II. 18.) ÖB hat.  Minimálbéres dolgozók bruttó 10.000.- Ft-os 
béremelése 

 
16/2020. (II.18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2020. február 18-án, kedden délután 14.00 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott  bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Bagó István  bizottság tagja  
Sápi Tibor    bizottság tagja  
Sebők Márta    bizottság tagja  

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavezető 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavezető 
      Dudás Klára Könyvtárvezető 
      Tengeri Katalin kérelmező 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Sándor Csilla  kérelmező 
      Lukács Józsefné települési képviselő 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
      Kocsis Györgyné Meserét Óvoda vezetője 
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, aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi 
pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 
 
1. 

Napirend 
 

I. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme 
II. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
III. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Előterjesztő 
 

Belusz László 
ÖB elnök 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről /KT ülés 3. napirendi 
pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 

 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása/KT ülés 6. napirendi 
pontja/ 
 

Basky András  
polgármester 
 

4. Egyebek  
 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Előzetesen egy klímastratégiáról hallgatnánk meg tájékoztatást. Felkérem Horváth 
Sándor pályázati referenst, hogy mondjon erről néhány szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál vettem részt egy tájékoztatón, ahol 
elmondták, hogy a TOP.3.2.1.16. kódszámú pályázati felhívás kiírásra került, 
amelynek keretében lehetőség van a fenntartható energia és klímaakciós tervek 
kidolgozására.  A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani 
erre a konstrukcióra, összességében 70 millió forintos összköltséggel. Ennek keretében 
teljes Bács-Kiskun Megye településhálózatának az akcióterve (SZEKAP) elkészülne. 
A kisebb települések a helyi akciócsoportokon keresztül, civil szervezeteken keresztül 
kerülne bevonásra. Lajosmizse viszont a külterületi résszel van benne ebben az akció 
csoportban, ezért első verzióban a település külterületére készülne el. Viszont 
lehetőség van arra, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata konzorciumi partnerként 
csatlakozna ehhez a programhoz, és így a település belterületére is elkészülhetne ez az 
akcióterv. Ennek az akciótervnek a lényege, hogy a kormány célkitűzése is, hogy 
2030-ra 40 %-al csökkentsük a mérgező gázoknak a kibocsátását. Ez az akcióterv egy 
tervezetet mutat be, hogy hogyan lehet elérni a célokat 2030-ra. Ez nem az 
elkövetkezendő időszak fejlesztéseire irányul csak, hanem az eddig elvégzett 
energetikai fejlesztéseket is figyelembe venni. Az önkormányzat vonatkozásában már 
szinte minden közintézményünknél megtörténtek ezek a fejlesztések, vannak még 
további lehetőségek, amivel még tovább tudjuk javítani ezt a mutatót. Ami talán a 
legfontosabb ehhez kapcsolódva, hogy a 2021-2027-es Európa Uniós ciklusnak 
nagyon fontos eleme lesz ez a SZEKAP, hiszen az összes klímavédelmi, 
energiahatékonysági projektnek ez a belépője. A jelen Európai Uniós ciklusban ez a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Településfejlesztési Stratégia, a következő EU-s 
ciklusnak ez a SZEKAP lesz. A 70 millió forintos pályázatban Lajosmizse Város 
Önkormányzatára 3 millió forint jut, amely magában foglalja ennek az akciótervnek a 
kidolgozását. Ez 100 %-os pályázati támogatást jelent. 2021. január 1-jén indulna a 
projekt és 1,5 év alatt valósulna meg. 2022. év közepére készül el ez a dokumentum. A 
pályázatnak 2020. március 13-ig kell, hogy benyújtásra kerüljön. A pályázat 
elkészítésével kapcsolatos összes költség és összes munkafolyamat a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzatnál történik, nekünk csak adatszolgáltatási kötelezettségünk 
lenne. A későbbiekben is a koordináció a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál, 
illetve annak Nonprofit Kft-jénél van. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
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Basky András polgármester 
Mivel 100 %-os támogatottságú a pályázat, van felhatalmazásom arra, hogy ezt a 
pályázatot aláírjam. Viszont egy kiosztós anyagban erről döntenénk, hogy ebben a 
projektben részt veszünk, hiszen, ha ez nem készül el, akkor a pályázatok nem nyílnak 
meg előttünk a 2020-2027-es ciklusban.  
Horváth Sándor pályázati referens 
Egy gondolattal még kiegészíteném az előzőeket. Önkormányzatunknak van egy 
KEOP-os pályázata, amely nem összekeverendő ezzel, ott klíma stratégia fog 
elkészülni a településre. A település lakosságának a szemléletformálása a 
klímaváltozással kapcsolatban. Ez a program is most be fog indulni. Itt is készül egy 
stratégia, más adatokra támaszkodva ez egy kicsit más lesz, ez attól el fog különülni.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Folytatjuk a bizottság munkáját.  
 
1./ Naprendi pont 
I. Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme 
II. Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 
III. Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Szolgálati lakás iránt három kérelem érkezett be.  
1./ Tengeri Katalin Mária az IGSZ munkatársa. A Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 
szám alatti 2. számú önkormányzati lakást bérli.49.219.- Ft/hó bérleti díjért. 
2./ Vörös Tibor a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa. A 
Lajosmizse, Szabadság tér 11/B. 6. szám alatti önkormányzati ingatlant bérli. 32.760.- 
Ft/hó bérleti díjért. 
3./ Sándor Csilla a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános iskola 
munkatársa. A Lajosmizse, Mizsei u. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlant bérli.33.768.- Ft/hó bérleti díjért.  
Rendeletünk értelmében a hosszabbításra van lehetőség, javaslom, hogy támogassuk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben 
nincs szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2020. (II. 18.) ÖB hat. 
Tengeri Katalin Mária szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Tengeri 
Katalin Mária kérelmét elfogadja és 2020. július 01. napjától engedélyezi a 
Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 2. számú önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2022. június 30-ig. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2020. február 18. 
 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal - – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2020. (II. 18.) ÖB hat. 
Vörös Tibor szolgálati lakás iránti kérelme 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Vörös Tibor 
kérelmét elfogadja és 2020. július 16. napjától engedélyezi a Szabadság tér 
11/B. 6. önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2022. július 15-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 

     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 
Határidő: 2020. február 18. 
 

Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelmét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal - – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2020. (II. 18.) ÖB hat. 
Sándor Csilla szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Sándor Csilla 
kérelmét elfogadja és 2020. augusztus 01. napjától engedélyezi a Lajosmizse, 
Mizsei utca 13. számú önkormányzati szolgálati lakás bérbeadását 2022. július 
31-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2020. február 18. 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (….) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről 
Belusz László ÖB elnök 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető és munkatársai állították össze. Mindig 
februárban tárgyaljuk az adott év költségvetését. Hosszas tárgyalások és egyeztetések 
sorozata, hogy ilyen formában elénk került. Láthatjuk, hogy megfelelő szigorításokkal 
egy szép költségvetést sikerült összeállítani. Intézményvezetőkkel, bizottsági 
elnökökkel, alpolgármesterekkel megtörténtek az előzetes egyeztetések. 
Láthatjuk, hogy egy nagy beruházás előtt állunk, a Zöld város projekt. Ez egy nagy 
falat városunk életében. Február 15-ig kell, hogy a költségvetés összeállításra kerüljön. 
A Kamarának meg kellett küldeni véleményezésre. Intézményvezetői értekezlet 
délelőtt megtörtént, a Társulási Tanácsnak is kell a véleménye, valamint Felsőlajos 
polgármesterétől is írásos véleményt kell kérni és valamennyi bizottságnak is meg kell 
tárgyalnia. 
Vannak kötelező feladataink és önként vállalt feladataink. A támogatások 2013-tól a 
feladatalapú finanszírozás szerint történnek, kivéve a szociális ágazatban, ahol a 
normatív rendszer alapján van a támogatás. A működési támogatások a 2019. évhez 
hasonló módon kerültek meghatározásra a költségvetésben. 
Kiadások tekintetében minden intézménynél jelentkezett minimálbér és garantált 
bérminimum, ami hatással volt a költségvetésre. Az IGSZ-nél a konyhai dolgozók 
részére 10.000.- Ft-os béremelést kértek. 
Szociális ágazati pótlékokat is tartalmazza, ami az EGYSZI oldaláról betervezésre 
került. 
Általános tartalékunk nincs, céltartalékunk 288.611.033 Ft. Finanszírozási bevételünk 
1.285.200.000 Ft, 
A költségvetés bevételi főösszege 1.405.606.972 Ft, a költségvetési hiány belső 
finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1.285.200.000 Ft, mely forrása 
2019. évi költségvetési maradványból biztosított. A költségvetés bevételi és kiadási 
összege 2.685.518.657 Ft. 
A költségvetés tartalmazza valamennyi intézménynél az első félévi 50.000. Ft-os 
támogatást és annak járulékait, a konyhai dolgozóknál a 10.000.- Ft-os béremelést, a 
kötelezően és önként vállalt feladatokat. 
Mellékletekben láthatjuk az Önkormányzat 2020. évi kiadásait 
Fontos meghatározó tényező az Önkormányzat életében az adók alakulása, 
gépjárműadó 49 millió forintra, az idegenforgalmi adó 9 millió forintra, az iparűzési 
adó 580 millió forintra lett tervezve. 
22. oldalon látható az önkormányzat működési támogatásai.  
26. oldalon az egyéb működési kiadások kerültek részletezésre.  
28. oldalon a felhalmozási kiadások részletezése látható 
783 millió forintos költség a Zöld város projekt. A felhalmozási célú kiadások 930 
millió forint. 
29. oldalon a céltartalékok felosztása látható. 
12. melléklet 30. oldalon a Közös Önkormányzati Hivatal adatait láthatjuk. 
A Művelődési Ház engedélyezett létszáma 12 fő, 110 millió forint a kiadás is és a  
bevétel is. 
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Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma 74,5 fő, 
működési bevétele 1.624.256.- Ft. 
A 8. mellékletben láthatjuk a Lajosmizse Önkéntes Tűzoltó parancsnokság kérelmét. 
A költségvetésről megállapítható, hogy gondos munka.  
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vett az elkészítésében. 
2020. évben is tartható a költségvetés, de biztos lesz majd olyan projekt, amihez 
pénzeszköz kell és átcsoportosítás szükséges.  
Ezekkel a számokkal a költségvetés 2020-ra elfogadható.  
Kérem a bizottság tagjait, hogy osszák meg véleményüket a költségvetéssel 
kapcsolatban. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Köszönöm a szót. 5. oldalon olvashatjuk, hogy az IGSZ konyhai dolgozóinak részére 
10.000.- Ft-os béremelést tervezünk be. Lajosmizsén dolgozó összes közalkalmazott 
megérdemelné a 10.000.- Ft-os béremelést, de a költségvetés nem bírná el. Éppen ezért 
én azt javasolnám, hogy minden intézményben minden dolgozó kapja meg azt a 
10.000.- Ft-os béremelést, akiknek a bére olyan szinten áll, mint a konyhai dolgozóké. 
Maradjunk a realitás talaján. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Szép a gondolat, támogatható, de a forrását kell megtalálni. Ahhoz tudni kell, hogy 
hány főt érint, és mekkora összeggel terheli meg a költségvetést. 
Sebők Márta PEB elnök 
A magam részéről tudom támogatni. 
Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavezető 
A 22. oldalon van, hogy fogunk kapni egy plusz támogatást, ami 12.571.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Valóban volt róla szó, hogy érdemes volna minden intézménynél megvizsgálni ennek 
lehetőségét. Ha egy ilyen döntés születik, akkor a következő hónapban tudjuk kezelni. 
Akkor leszünk teljesen működőképesek, ha ráemelést kapunk a Zöld város projektre. 
Amikor a költségvetés előrehaladásával évközben jobban láthatjuk, hogy a tervezett 
dolgaink mennyire valósultak meg, akkor ezeket a problémákat orvosolni kell.  
Azt kérem mindenkitől, hogy legyünk egy kicsit önmegtartóztatóak, erre szeretném 
kérni képviselőtársaimat is, mert a Zöld város projekt is veszélybe kerülhet, ha nem 
vagyunk kellő körültekintőek. 
Belusz László ÖB elnök 
Mikor realizálható ezeknél az embereknél ez a plusz, hogy mikor kaphatják meg 
először? Most foglalkozunk vele, de a költségvetés még nem tartalmazza. 
Dr. Balogh László jegyző 
Márciusban. Az első negyedévben nem nagyon módosítható a költségvetés. 
Basky András polgármester 
Annyi mozgástér minden intézménynél van, hogy az intézmény ezekben az esetekben 
ezt a lépést meg tudja tenni. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek észrevétele? 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Zöld város projektre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás bontását miért nem tudtuk 
megvárni a testületi üléssel és a bizottsági üléssel? 



 8

Basky András polgármester 
A közbeszerzési pályázatot benyújtóknak lehetőségük van kérdéseket feltenni, ezzel a 
jogukkal a pályázók élnek is, ami a bontást nem teszi lehetővé. A költségvetésünket 
annak függvényében lenne célszerű elfogadni, de a bontást nem tudjuk megvárni, mert 
a költségvetést most kell elfogadni, s a bontás időpontját pedig nem tudjuk, hogy 
mikor lesz. Ha valaki részletekben teszi fel a kérdést, hátráltathatja a mi dolgainkat. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Miből finanszírozzuk a Zöld város projektet? 
Basky András polgármester 
A 28. és 29. oldalon láthatók az előterjesztésben források, amik átcsoportosíthatók a 
Zöld város projektre. Ha ráemelést kapnánk, akkor lennénk szerencsésebb helyzetben. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A civil szervezetek támogatása eddig 15 millió forint volt, ezzel mi a helyzet? 
Basky András polgármester 
Lehet, hogy azt sem tudjuk megvalósítani. Azt sem tudom megígérni, hogy az itt 
felsorolt igények is meg tudnak valósulni teljes egészében. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az emberek örülnek, hogy szép zöld városunk lesz, de az utakon nem tudnak 
közlekedni, nincs vezetékes ivóvizük, az utcák rosszak. 
Basky András polgármester 
Mindenre nem jut, nem tudunk minden megvalósítani 
Lukács Józsefné települési képviselő 
2020. december 31-ig meg kellene valósulni a Zöld város projektnek. Mennyi esélyt 
látunk arra, hogy az idén megvalósul? 
Basky András polgármester 
Nagy feladat, de azok a kivitelezők, akik tudnak pályázni, azt a munkát el tudják 
végezni. Nyerheti egy közbeszerző is, de három különböző cég is. Három része van a 
Zöld városnak az Iskola-tó felújítás, Városház tér felújítás, piac felújítás. 
Ahhoz, hogy elkezdhessük, az kell, hogy a közbeszerzést le tudjuk zárni, és akkor 
indulhat a munka. A közbeszerzésbe olyan cégek jöhetnek szóba, akik már hasonló 
munkát végeztek. Az a veszély nem áll fenn, hogy aki megnyeri, akkora munka 
elvégzésére nincs felkészülve. 
Sebők Márta bizottsági tag  
13. oldal. 4. szakasz 4. pontja. A főösszegek kiemelt átcsoportosítására a polgármester 
előzetes engedélyére van szükség. Eddig a Képviselő-testület munkájára volt szükség. 
Mi változott, erre miért volt szükség, ezt én nem tudom támogatni. Az 5. pontnál is 
eddig a Képviselő-testület előzetes engedélye volt, most kikerült a jogköréből? 
Belusz László ÖB elnök 
Adott feladat közötti átcsoportosításról van szó, ez engedélyezhető a polgármester úr 
részéről. 
dr. Balogh László jegyző 
Felsőlajoson évek óta így működik. Gondoltuk, könnyítünk a Képviselő-testület és a 
Hivatal dolgozóin azzal, hogy ha nem kell rendkívüli üléseket összehívni, sokkal 
rugalmasabban működne ezzel az Önkormányzat. A Képviselő-testület eldönti, hogy 
ezeket a hatásköröket átruházza-e a polgármester úrra, vagy nem. 
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Basky András polgármester 
Nekem a régi rendszer is jó volt, ez csak annyiból lenne célszerű, hogy nem kellene 
annyiszor összehívni képviselő-testületi ülést. A polgármesternek erről beszámolási 
kötelezettsége van. Nem arról szól a történet, hogy én ebben bármilyen Képviselő-
testület feletti döntéseket szeretnék hozni. Nem költődne el egy fillérrel sem több pénz, 
csak annyi, hogy nem kell rendkívüli ülést összehívni, mert ez adott esetben egy 
hónapos csúszást is jelenthet az intézkedés szempontjából. Ez egy javaslat a pénzügy 
részéről és jegyző úr részéről is. Én azt mondtam, hogy minden megoldás érdekel. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Én azt mondom, hogy maradjon minden a régiben, úgy, ahogy volt. A Képviselő-
testület nem ruházza át ezeket az átcsoportosításokat a polgármester úrra. 
Belusz László ÖB elnök 
A polgármester úrnak van egy limit összege. Ezt az összeget emeljük fel azért, hogy 
ezen kereten belül legyen döntési joga, és ne kelljen összehívni testületi ülést. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ne nyúljunk hozzá ehhez, maradjon úgy, ahogy volt. 
Belusz László ÖB elnök 
Most még 1 millió forintot miért nem tudunk engedélyezni, hogy átcsoportosításra 
kerüljön? Ez a Hivatalnak lenne jó.  
Van-e még egyéb észrevétel a költségvetéssel? Nincs. 
Módosító javaslat a 4. § 4. és 5. bekezdésére vonatkozóan érkezett. Én ezek 
változatlanul hagyásával tudom támogatni a költségvetés elfogadását. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Én pedig úgy, hogy a polgármester helyett a Képviselő-testület végezze, ahogy eddig. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még más módosító javaslat? Nincs. 
A költségvetéssel kapcsolatban olyan javaslatok voltak, hogy: 

- 10.000.- Ft-os összeget valamennyi intézménynél a minimálbérrel 
foglalkoztatottak kapják meg; 

- 13. oldal. 4.5 szakasz. A Képviselő-testület hatásköre maradjon a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően az előirányzatok közötti átcsoportosítás; 

 
dr. Balogh László jegyző 
A minimálbéres dolgozók 10.000.- Ft-os béremelését az első költségvetési rendelet 
módosításánál lehet elvégezni visszamenőlegesen 2020. január 1-től. Most nem 
dolgoznánk át a teljes költségvetést. Addig pedig az intézményvezetők hatáskörében 
marad, és ők fogják rendezni.  
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem bizottság tagjait, hogy ezekkel a módosításokkal a költségvetés mehet, 
elfogadható? 
Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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14//2020. (II. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …../2020. (…) önkormányzati rendelete a 2020. évi 
költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020.  
  évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az alábbi  
                      módosító javaslattal: 
 

-   Költségvetési rendelet-tervezet  4. § (4)-(5) bekezdése úgy módo- 
               suljon, hogy a  Képviselő-testület az ott meghatározott hatáskör  
               gyakorlója. 

 
            Határidő: 2020. február  25. 
  Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Volt egy rendelet. 
Basky András polgármester 
És egy határozat, amit most hozunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a minimálbéres dolgozók bruttó 10.000.- Ft-os béremelésének 
előkészítését a soron következő költségvetési rendelet módosításra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2020. (II. 18.) ÖB hat. 
Minimálbéres dolgozók bruttó 10.000.- Ft-os 
béremelése 

HATÁROZAT 
 

A Képviselő-testület Önkormányzati Bizottsága javasolja, hogy 
a Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a soron következő 
költségvetési rendelet-módosításra készítse elő önkormányzati 
szinten valamennyi intézménynél a minimálbéren alkalmazásban 
lévő dolgozók bruttó 10.000.- Ft/hó összegű béremelését január 
01-i visszamenőleges hatállyal.    
 
Határidő: 2020. február 25. 
Felelős:     ÖB 
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A rendeletet és a határozatot is, mindent elfogadtunk ezzel. Köszönöm szépen. 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Február 1-től az intézményeinek gazdasági szervezetének új vezetője lett. A 
vezetőváltás maga után vonja az utalványozás rendjének a módosítását. Ezt az SzMSz-
ben át kell átvezetni. 
A 4. oldal 3. mellékletben láthatjuk az utalványozó személyét az IGSZ és a 
Művelődési Ház vonatkozásában. Egy technikai változásról beszélünk, mivel az 
intézmény vezető személye változott. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra 
javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
16/2020. (II.18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabály- 
zatának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
   Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának  
   módosítását az előterjesztés melléklete szerint.  
   Határidő: 2020. február 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek az egyebek napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele, javaslata? 
Nincs. Mindenkinek a munkáját köszönöm, ezzel a bizottsági ülést berekesztem 15.05  
 

K.mf. 
 
 

 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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