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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
3/2014. (XI. 19.) ÖB hat.  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 

igazgatási szünet elrendelése 
 
4/2014. (XI. 19.) ÖB hat.  Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata –  

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
további működtetés tárgyában hozott – 
döntéséről 

 
5/2014. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 

Társulási Tanácsába tagok delegálása 
 
6/2014. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
 
7/2014. (XI. 19.) ÖB hat.  A 149/2010. (X. 28.) önkormányzati  

határozat módosítása 
 

8/2014. (XI. 19.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének 
beszámolója a Tanács munkájáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzat Önkormányzati Bizottsága 2014. november  
                19-én, du: 14.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t 

     bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Szőrös Zoltán bizottság tagja 
 
Bujdosó János bizottsági tag később fog érkezni. Mezei Anett bizottsági tag nincs 
jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? 
Amennyiben nincs, akkor nekem az a javaslatom lenne, hogy a meghívó szerinti 6./ 
napirendi pont (Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. szám alatti 2. számú szolgálati 
lakás iránti kérelem) nyílt ülés keretében lett kiírva tárgyalásra, közben a kérelmező 
zárt ülési tárgyalást kért, (korábbi meghatározását módosította), ezért kerüljön át 
megtárgyalásra a zárt ülésre. 
Amennyiben egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, illetve az 
általam elmondott módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodá- Basky András 
     sának módosítása       polgármester 
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2./ Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata – a Lajosmi- Basky András 
     zsei Közös Önkormányzati Hivatal további működtetése tár- polgármester 
     gyában hozott – döntéséről  
   
 
3./ Döntés viziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról Basky András 
              polgármester  
 
4./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban   Basky András 
     igazgatási szünet elrendelése      polgármester 
 
 
5./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Basky András 
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- polgármester 
     számolója a Tanács munkájáról  
 
1./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
Belusz László bizottság elnöke 
A korábbi évekhez hasonlóan 2014. december 29-től 2014. december 31-ig igazgatási 
szünetet rendel el a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki javasolja, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. december 
29-től 2014. december 31-ig igazgatási szünet elrendelésére kerüljön sor, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének        
                      Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014.  
                      december 29-től 2014. december 31-ig igazgatási szünet elrendelésére  
                      kerüljön sor, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban, s fogadja  
                      el az előterjesztés határozat-tervezetét. 

Határidő: 2014. november 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
 
2./ Napirendi pont 
Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata – a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal további működtetés tárgyában hozott – döntéséről 
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Belusz László bizottság elnöke 
Az általános önkormányzati választásokat követő hatvan napon belül kell a képviselő-
testületeknek dönteniük – a törvényi keretek között – a hivatali feladatok ellátásáról: 
Felsőlajos Község Önkormányzata önálló polgármesteri hivatal fenntartására nem 
jogosult tekintettel arra, hogy a 2014. január 1-jei lakosságszáma 932 fő. 
A városi, önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele 
határos település kezdeményezi. Ezt nem is teszi, mert Felsőlajos Község 
Önkormányzatával mindig szoros és jól működő kapcsolat keretei között hosszú 
évtizedek óta közösen oldja meg a község közigazgatási, közszolgáltatási feladatait. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki tudomásul veszi Felsőlajos döntését és jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivatal 
további működését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata –  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal további  
működtetés tárgyában hozott – döntéséről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                      Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
                      az előterjesztés határozat-tervezetét. 

Határidő: 2014. november 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó társulás társulási megállapodásának módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Az önkormányzati választás napján mindenképpen megszűnik az önkormányzati 
képviselők megbízatása, vele együtt jogai és kötelezettségei is, függetlenül attól, hogy 
megválasztották-e őket ismételten képviselőnek vagy sem. A választásokat követően a 
tag önkormányzatok képviselő-testületeinek a képviselő tagok delegálásáról számozott 
határozatot kell hozniuk. 
Javasolom, hogy a Társulási Tanács az eddigi jól bevált rendszer szerint működjön 
továbbra is, azaz 5-5 fővel.  A Társulási Tanácsnak legyen tagja Lajosmizse részéről a 
3 bizottsági elnök, a tanácsnok és a polgármester. A bizottságba delegálandó tagok 
Basky András, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebők Márta, Keresztes Ferenc. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Az előterjesztésnek két határozat-
tervezete van, melyeket külön-külön szavaztatok. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy a Társulási Tanácsba 
tagként delegálja a Képviselő-testület Basky András polgármestert, Józsáné dr. Kiss 
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Irén tanácsnokot, Sebők Márta Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, Belusz László 
Önkormányzati Bizottság elnökét, és Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság 
elnökét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsába tagok delegálása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
                                 Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,  
                                 hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási 
                                 Tanácsába az alábbi képviselőket delegálja: 
   Basky András, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Belusz László, 
   Keresztes Ferenc. 
   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki javasolja az előterjesztés II. határozat-tervezete szerint, hogy a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása kerüljön 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását. 

   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Döntés viziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A Társulat a projekt sajátforrás igényét – 333.634.144.- forint – biztosította az 
önkormányzat részére, amely összeg 32.546.910.- forint saját forrásból és 301.087.234 
forint hitelfelvételből állt. 
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A szükséges dokumentumok benyújtása utána a Közreműködő Szervezet 2014. 
szeptember 24-én megküldte az önkormányzat részére az új, módosított Támogatási 
Szerződést 92,718656 %-os támogatási intenzitással. 
A pályázat saját forrás összege 161.953.665.- forintra csökkent, így a Társulat felvette 
a kapcsolatot az OTP Bank Nyrt-vel a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatosan. 
Az OTP Bank Nyrt. elkészítette a kölcsönszerződés 1. számú módosítását, ennek 
alapján módosítani kell a 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozatában szereplő 
hitel összeget 301.087.234 forintról 135.397.435 forintra. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
A 149/2010. (X. 28.) önkormányzati  
határozat módosítása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés 
határozat-tervezetét. 

  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Társulási Tanács döntéseiről és 
azok végrehajtásáról elkészült. A beszámolót Basky András a Társulási Tanács elnöke 
készítette el. 
 
15.25 órakor megérkezett Bujdosó János bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 6 
fővel határozatképes.  
 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem polgármester urat, hogy kíván-e hozzászólni? 
Basky András polgármester 
Amennyiben kérdés van, arra válaszolok. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása a 
beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2014. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi 
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének 
beszámolóját a Tanács munkájáról. 

   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 15.30 
órakor berekesztem 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 Belusz László sk.      Sebők Márta sk. 
 ÖB elnöke       ÖB tagja 
         jkv.aláíró 
 
 
 
   

 

 
 
 


