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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/763-15/2020. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Önkormányzati Bizottsága 2020. június 24-én 

megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma: 
 
24/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1—16-

H-113-1 azonosító számú pályázat kiírásra 
25/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Hozzájárulás pályázat benyújtásához,  

megvalósításához 
26/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (…) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

27/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

28/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése 
iránti kérelemről 

29/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Döntés pályázat benyújtásáról az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat 
kiírásra 

30/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
31/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
32/2020. (VI. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
33/2020.(VI. 24.) ÖB hat.  Zárt ülés 
34/2020. (VII. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
35/2020. (VII. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
36/2020. (VII. 24.) ÖB hat. Zárt ülés 
37/2020. (VI. 24.) ÖB hat.  Zárt ülés 
38/2020. (VI. 24.) ÖB. hat. Zárt ülés 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2020. június 24-én, délután 14.00 órakor 
Lajosmizse Művelődési Ház Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta    bizottság tagja  

 
Sápi Tibor  és Bagó István bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Mátéfi Eszter Lmizse Fejlődéséért Egyesület 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Róza Gabriella belső építész 
      Babinszki Tünde építészmérnök 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban módosító, illetve kiegészítő javaslat. Nincs. 
Nekem az a javaslatom, hogy a meghívó szerinti 4./ napirendi pontot (Döntés a 
Lajosmizse, Katona József utca 1. szám alatti ingatlan megvásárlása tekintetében), 
valamint a meghívó szerinti 8./ napirendi pontot (Használaton kívüli önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok értékesítése) zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, valamint még 
van egy Első lakáshoz jutók támogatása című napirendi pont is a zárt ülés keretében 
megtárgyalandó napirendekhez. A nyílt ülés napirendi pontjai közül elsőként kerül 
megtárgyalásra a meghívó szerinti 7./ napirendi pont (Döntés pályázat benyújtásáról a 
TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú pályázat kiírásra), tekintettel arra, hogy ehhez 
vendégek érkeztek. 
Aki ezekkel a módosításokkal és kiegészítéssel elfogadja a meghívó szerint napirendi 
pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő 
 
1./ Döntés pályázat benyújtásáról  a TOP-7.1.1-16-H-113-I azo- Basky András 
     nosító számú pályázat kiírásra      polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgató- Basky András 
     jának kérelme fűtési rendszer felújítására irányuló pályázat polgármester 
     benyújtására 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2020. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást   polgármester 
    folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
    (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2020. (…) önkormányzati rendelete a 2020. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
 
5./ Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelemről Basky András 
              polgármester 
 
6./ Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellá- Basky András 
     tást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat ki- polgármester 
     írásra 
 
7./ Egyebek 
     - 2021. évi Lajosmizse Napok programja (szóban) 
 

Zárt ülés 
 
1./ Döntés a Lajosmizse, Katona József utca 1. szám alatti ingat- Basky András 
     lan megvásárlása tekintetében      polgármester 
 
2./ Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok érté- Basky András 
     kesítése         polgármester 
 
3./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem   Basky András 
          polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú pályázat 
kiírásra 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztés szerint meg lett bontva a pályázat két részre. Műszaki tájékoztatást 
szeretnénk kérni arra vonatkozóan, hogy mit fogunk látni. 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Készítettem egy komplex felmérést a színházteremre és a színpad felőli részekre, hogy 
mi lehet a végső cél a színpad és a nézőtérrel kapcsolatban. 
Elkészült a terv és olyan költségvetések, amik bizonyos részekre szétbontva, elkészítve, 
hogy mi mennyibe kerülne. A Képviselő-testületen múlik, hogy melyik az a részlet, 
amire van pénzügyi keret és meg lehet valósítani. Amit mi megkaptunk, a fűtésfelújítás 
fix a tervek alapján, valamint a nézőtéri padlózat felújítása, a székek cseréje. A 
nyílászárókat is ki kell cserélni, mert a nyílás szélesség nem engedi az akadálymentes 
közlekedést. A hangosítás és a vezérlő helyiséget a félemeleten kellene kialakítani. Az 
állmennyezetnek a felújítása férhetne még bele. Javaslatom, hogy készüljön egy olyan 
terv, ami az egész színházterem felújítására vonatkozik. Ezt azért lenne jó elkészíteni, 
mert ebből vissza lehetne osztani azt, hogy akár szakaszokra bontva, akár egyszerre 
mennyit lehetne megvalósítani. A tervezői költségvetés alapján a nézőtéri 
álmennyezetnek a felújítása férhet bele. A jelenlegi álmennyezet nem alkalmas arra, 
hogy oda valamit rögzítsünk. 
Ezennel átadom a szót a belső építész kolléganőnek. 
Róza Gabriella belső építész 
Több szakaszra lenne bontva a felújítás, átalakítás. A színházterem, nézőtér, színpad. A 
határoló felületekről van szó, a székek cseréje benne van a költségvetésben. Az 
álmennyezethez is hozzá kell nyúlni. Vannak a határoló falak és a függöny. A határoló 
falakat együtt kell kezelni a kinézettel. Az aljzatburkolat is cserére szorul. 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Kompletten is látni kellene, hogy milyen lenne, hogy ha egyben látnánk az összképet. 
Róza Gabriella belső építész 
Készítünk egy látványtervet, ami valósághű, ez alapján szoktuk a kiviteli terveket 
legyártani a szakembereknek, akik a munkát elvégzik. 
Belusz László ÖB elnök 
Tűzvédelmi szempontból katasztrófavédelmi egyeztetés történt-e, vannak-e kikötések, 
ezeknek az árait tartalmazza-e a költségvetés? 
Babinszki Tünde építészmérnök 
A szakmérnök készített ilyen tűzvédelmi egyeztetést, a véleményük megvan a belső 
átalakításról. Szóbeli egyeztetés történt, jegyzőkönyv nincs róla. Megfelel minden 
előírásnak, a tűzoltóságot, mint szakhatóságot nem kell külön kihívni. 
Belusz László ÖB elnök 
Világítás, biztonsági világítás, gépészeti szempontból elképzelés, hogy egy légtechnika 
bekerülhessen, és meghatározza a belső burkolat azt, hogy hova képzeltük el. 
Róza Gabriella belső építész 
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Az álmennyezet feletti teret kihasználnánk a légtechnikára. 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Egyelőre a légtechnikára vonatkozó tervek még nincsenek, tudomásom szerint csak a 
fűtésről volt szó. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A korábbi tervekkel kapcsolatban az volt, ami előtt meg volt tervezve, azért nem lett jó, 
mert a felmérés hibás volt. A felmérést elkészítették Babinszki Tündéék, és nem volt 
összehozható a projekt, azért volt újratervezve a menetközben fellépő új igényekkel. 
Megváltozott a helyzet, mert a fűtése az épületnek tönkrement. 
Belusz László ÖB elnök 
A csöveknek a cseréjét nem szabad elkerülni. Légtechnikai gépészeti tervnek meg kell, 
hogy szülessen. 
Róza Gabriella belső építész 
Valójában a csövek cseréjét meg kell csinálni. 
Basky András polgármester 
Két éve már folyik ennek a tervezése, Babinszki Tünde mindig valami új ötlettel jött, 
ami elgondolkodásra szólított fel bennünket. Most mindenképpen június 30-ig be kell 
nyújtani a pályázatot.  Van 70 millió forintunk, úgy kell benyújtani a pályázatot, hogy 
ebben beleférjünk. Amiket felvetettünk, mind nagyon fontos, de a pályázatot 
mindenképpen be kell nyújtani. 
Az első ütem az alábbi felújításokat foglalja magában: 
Nézőtéri padló cseréjének becsült értéke 13.589.523.- Ft. 
Nézőtéri székek cseréje 26.699.058.- Ft. 
Nézőtéri nyílászárók cseréje 2.148.000.- Ft. 
Hangosítás 2.849.110.- Ft. 
Vezérlőhelyiség kialakítása 2.262.716.- Ft. 
Nézőtéri álmennyezet felújítása 5.621.712.- Ft. 
A teljes nézőtéri álmennyezet cseréje kb. 19 millió forint lenne. Ha most nem olyan 
pályázatot adunk be, ami a 70 millió forintba belefér, akkor a plusz költséget az 
Önkormányzatnak hozzá kell tenni, de az idén ezt nem tudjuk vállalni. 
Sebők Márta ÖB tag 
Ezt a fejlesztést nem lehet két ütemre bontani? Padlócsere, székek és álmennyezet? 
Basky András polgármester 
2020. június 30-ig a pályázatot be kell nyújtani. Nyert pályázatot a Kultúrapártoló 
Alapítvány, s amit lehet, együttesen kell megcsinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezt indítsuk el és közben tervezzük meg azt, ami biztos, beleértve a légtechnikát is, s 
majd jövőre pedig megcsináltatjuk, amit az idén nem tudunk. 
Basky András polgármester 
Ma, amit nekünk meg kell oldani és megszavazni, hogy a 70 millió forintot a 
legoptimálisabban tudjuk elkölteni. 
Sebők Márta ÖB tag 
Az ajtók cseréjét nem lehet jövőre megcsinálni? 
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Babinszki Tünde építészmérnök 
Akadálymentesítés szempontjából kötelező az ajtókat is cserélni. 
Sebők Márta ÖB tag 
Hány nyílászáró van? 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Nézőtéri nyílászárók cseréjében van bent 4 és lent 1 nyílászáró. Annyit lehet 
átcsoportosítással megcsinálni, hogy egy ajtót cserélünk ki, a többit pedig második 
ütemben fogjuk cserélni. 
Borbély Ella ÖB tag 
Hány darab szék lett tervezve? 
Babinszki Tünde építészmérnök 
278 db. Egy sorban 24 szék lehet. A székek mellett 2 m-es sávot lehet szabadon hagyni. 
Borbély Ella ÖB tag 
Eddig 300 székkel rendelkeztünk, s az is kevésnek bizonyult. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Azt döntsük el a számok ismeretében, hogy a nézőtéri álmennyezet felújítása 
különbözet, azt tudjuk-e kezelni tervezés szintjén. 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Ezt mi gyorsan tudjuk kezelni. 
Basky András polgármester 
Azt kell eldönteni, hogy melyik tételt tesszük a pályázatba és melyiket kell saját pénzből. 
Belusz László ÖB elnök 
Induljon a pályázat, el kell készíteni a tervet. Kértünk egy végtervet, készüljünk a 
végleges felújításra. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Arról szó lehet, hogy további költségvetés módosításnál ennek a költségeit 
előteremtsük. 
Sebők Márta ÖB tag 
Semmilyen terv nem készült? 
Babinszki Tünde építészmérnök 
A színházteremre és a színpadra elkészült a terv. 
Sebők Márta ÖB tag 
Nincs olyan terv, ami felhasználható? 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Amiről most beszélünk, azok építészetileg elkészültek, ami ehhez a pályázathoz kell, 
azok elkészültek. A statikai terv, a hangosítás, belső hangosítás, amire nem készült terv. 
Ami a pályázat beadáshoz szükséges dokumentáció, az terv szintjén és költségvetés 
szintjén is készen van. 
Belusz László ÖB elnök 
Jövőre vonatkozóan 10 és 20 millió forint közötti összeg van hátra. 
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Sebők Márta ÖB tag 
A mennyezet nagyon fontos. 
Babinszki Tünde építészmérnök 
Ha nincs lecserélve az álmennyezet most, és később fog cserélésre kerülni, akkor a 
székek és a padló tönkremenne.  
Belusz László ÖB elnök 
A pályázat menjen, induljon a tervezés. Van-e még valakinek egyéb hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki egyetért azzal, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú pályázat benyújtásra 
kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1—16-H-113-1 azo- 
nosító számú pályázat kiírásra 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú pályázat benyúj- 
   tásra kerüljön. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     ÖB 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelme fűtési 
rendszer felújítására irányuló pályázat benyújtására 
Belusz László ÖB elnök 
E napirendi pont témaköre kapcsolódik az előző napirendhez, ez együttesen tárgyalásra 
került az előző napirendi pont keretében. 
Kérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza épület 
fűtési rendszerének felújítására a TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú pályázat 
benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
25/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához,  
megvalósításához 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     ÖB 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Hatósági felügyeleti ellenőrzés során a rendeletünket pontosítani kellett. Az 
előterjesztés ezen módosításokat tartalmazza. Igazításról, pontosításról van szó.  
Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2020. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitva 
tartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
26/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2020. (…) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjé- 
   ről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletének módo- 
   sítását. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztés szerint ismertette a költségvetési rendelet módosításának pontjait. 
Kiemelte a rendelet módosítás 4./ pontját, mely szerint a Mizsei utca és a Városház teret 
összekötő útszakasz kerülne felújításra, s helyette a Vörösmarty utca Dózsa György út 
és Kossuth Lajos utca közötti szakasza. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a költségvetési rendelet módosítását. 
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta. 
27/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2020. (….) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről  
szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága Képviselő-
testületének Önkormányzati Bizottsága elfogadásra java- 
solja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormány- 
zata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 
7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását 
azzal, hogy a rendelet módosítás 4./ pontja szerint a Mizsei utca és 
a Városház teret összekötő útszakasz kerülne felújításra, s helyette 
a Vörösmarty utca Dózsa György út Kossuth Lajos utca közötti 
szakasza kerüljön felújításra. 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:     ÖB 

 
5./ Napirendi pont 
Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelemről 
Belusz László ÖB elnök 
Előterjesztésben kaptunk egy beadványt, mely szerint önkormányzati területen egy 
Generációs Szabadidő Parkot kívánna létesíteni a Globál Sport Manager Klub. Itt a park 
területén kialakulnának az Egyesület által a különféle sportolási lehetőségek, kültéri 
elemek kerülnének elhelyezésre, amit kizárólag az egyesületi tagok vehetnének igénybe, 
így az önkormányzati közpark elveszítené a közpark célját. A rendeletünk értelmében 
erre nincs lehetőség, hogy ilyen tevékenységet támogassunk. Ehhez nem tudunk 
hozzájárulni. Tegnapi nap folyamán Tóth Róbert volt itt, aki a kérelmet beadta, elég 
agresszív módon akarta érvényesíteni megvalósítási szándékát. A közparknak az 
Önkormányzat közcéljait kell szolgálni, nem egyéni elgondolást. Nagyon szép az 
elgondolás, igény is lenne rá, de nem így, és nem ilyen körülmények között. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Sebők Márta ÖB tag 
Ez az Egyesület mivel nincs bejegyezve, abszolút megalapozatlan a megvalósulási 
szándék is véleményem szerint. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még más egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. A bizottság támogatni nem tudja a 
Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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28/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Döntés Generációs Szabadidő Park 
létesítése iránti kérelemről 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Ge- 
nerációs Szabadidő Park létesítéséhez ne járuljon hozzá. 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:     ÖB 

6./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat kiírásra 
Belusz László ÖB elnök 
Van pályázati lehetőség belterületi utak felújítása tárgykörben pályázat benyújtására. 
Maximálisan igényelhető támogatás összege 40 millió forint. A támogatás mértéke a 
fejlesztési költség 65 %-a. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 35 %-a. A 708/6 
helyrajzi számú, szilárd burkolatú közút felújításáról lenne szó, de a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság ülésén eljutottunk odáig, hogy ez az út olyan állapotban van, hogy ettől sokkal 
rosszabb állapotban lévő utcát kellene felújítani. Így a Vörösmarty utca és a Dózsa 
György út, Kossuth Lajos utca közötti szakaszra esett a javaslat. Az Iskola-tó és a 
Városháza közötti útszakaszon a forgalmat nem kellene gyorsítani, hanem inkább 
egyirányúsítani kellene, ezért döntött így a bizottság, hogy másik utcát keresett.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni 
valója? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezés pályázat keretében a Vörösmarty utca Dózsa 
György út Kossuth Lajos utca közötti szakasza kerüljön felújításra. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
29/2020. (VI. 24.) ÖB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”  
elnevezésű pályázat kiírásra 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az  
   „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá- 
   ra” elnevezésű pályázat keretében a Vörösmarty utca Dózsa 
   György út, Kossut Lajos utca közötti szakasza kerüljön felújításra 
   a Mizsei utca és a Városház teret összekötő útszakasz helyett. 
   Határidő: 2020. június 24. 
   Felelős:     ÖB 
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7./ Napirendi pont 
Egyebek 

- 2021. évi Lajosmizse Napok programja (szóban) 
Belusz László ÖB elnök 
Felkérem Guti Istvánné Műv. Ház igazgatóját, hogy mondjon erről néhány szót. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Nyertünk a TAO pályázatra. CLLD pályázat keretében 14 millió forint, amit a tavalyi 
Lajosmizsei Napokra beadtunk, az idén kaptuk meg. 
Az idei programot is megpályáztuk, amit feltehetően jövőre fogunk megkapni. Ez is 14 
millió forint lesz. 
Basky András polgármester 
Ebből meg tudjuk előlegezni az idei Lajosmizsei Napok költségét. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez nagyon jó hír, amit az igazgató asszony mondott. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Költséghatékony módon próbálunk tervezni. Az augusztus 21-i programot úgy 
terveztük, hogy az a nagy színpad nélkül is megvalósulhasson. Egy napos bérleti díjat 
fizetünk. A Tuning Fesztivál csatlakozik a Lajosmizsei Napok programjához, augusztus 
23-án vasárnap. Az Iskola-tó partján ki vannak építve az áramellátáshoz szükséges 
dolgok. A mi színpadunkat használják, de le akarják fedni arra az időszakra. A mobil 
WC-ket még plusz egy napra béreljük részükre és az egészségügyi szolgálatot (mentőt) 
is. A biztonságtechnikai embereknek a kifizetése az ő (Tuning Fesztivál) költsége. 
Minden költséget megpróbáltunk beletenni, ami a Lajosmizsei Napokhoz 
szükségeltetik, a főzőnapnak a költségeit is, a díjak költségeit is, a motoros 
emlékverseny és kiállítás költségét (vendéglátást) nem tudjuk beletenni, de mi 
szeretnénk megvendégelni őket. 
Szeptember 19-én lenne egy olasz autó kiállítás, amit a Vásártérre terveznek. A helyet 
megkapják bérmentve. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizsei Napok a CLLD-s pályázatból valósíthatók meg, de augusztusig a 
pályázatot be kell adni. A cél az, hogy az önkormányzati programok legyenek meg. 
Most kellene beszélni arról is, hogy a jövő évi Lajosmizsei Napoknál mi legyen az 
alapelképzelés, hogy árajánlatokat lehessen bekérni. Felvetődött a Csík zenekar is már 
lehetőségként.  
A jövőé évi Lajosmizsei Napok vonatkozásában gondolkodjunk egy nagyobb 
rendezvényben. 
A Művelődési Házban végzendő felújítások kivitelezése jövő év május környékére fog 
befejeződni. A Művelődési Háznak a közeljövőben érdemes lenne összeülni és  
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/megbeszélni, hogy milyen együttesben gondolkodjunk, mi az, amit a pályázat 
benyújtásához tenni kell. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm, van-e még egyéb kérdés? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét. 
Nyílt ülésünket ezennel berekesztem 15.30 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 

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