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Az Önkormányzati Bizottság rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyv 

2015. február 23. 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
13/2015. (II. 23.) ÖB hat.   Pályázati felhívás sportszervezetek 

támogatásáról 
 
14/2015. (II. 23.) ÖB hat.  Pályázati felhívás közművelődésű célú 

tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
               Bizottsága 2015. február 23-án, hétfőn du: 15.00 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Bujdosó János bizottsági tag nem volt jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dodonka Csaba tanácsos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
I. Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról  Belusz László 
   II. Pályázati felhívás közművelődésű célú tevékeny-  ÖB elnök 
   séget folytató civil szervezetek támogatásáról 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Azért ilyen fontos és sürgős ennek a felhívásnak a kiküldése, mert a soron következő 
bizottsági ülésen és testületi ülésen tárgyalni tudjuk. A melléklet tartalmazza a 
kérelmezői űrlapokat. Ez a korábbi évekhez hasonló adatokat tartalmazza. Ezzel 
kapcsolatban van-e kiegészítenivaló? Ez a pályázati felhívás a mai napon megjelenik, 
holnap a honlapon közzétételre kerül.  
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Belusz László bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény, kiegészítenivaló a pályázati kiíráshoz, felhíváshoz. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés I. határozat-tervezetét, mely 
pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2015. (II. 23.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás sportszervezetek 
támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés I. mellék- 
   letében található sport szervezetek támogatásáról szóló pályázati 
   felhívás dokumentációja alapján. 
 
   Határidő: 2015. február 23. 
   Felelős:     Önkormányzati Bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét (Pályázati felhívás közművelődésű célú 
tevékenységet folytató civil szervezetek támogatásáról) elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2015. (II. 23.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás közművelődésű célú tevékeny- 
séget folytató civil szervezetek támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 
   2. mellékletében található közművelődésű célú tevékenységet 
   folytató civil szervezetek támogatásáról szóló pályázati fel- 
   hívás dokumentációja alapján. 
 
   Felelős: Önkormányzati Bizottság 
   Határidő: 2015. február 23. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

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


