
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH 570/20/2016. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság  n y í l t üléséről  
készült jegyzőkönyv 

2016. június 21. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
53/2016. (VI. 21.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2016. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IOV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

54/2016. (VI. 21.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2016. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (….) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

55/2016. (VI. 21.) ÖB tag  Lajosmizse Város Környezetvédelmi  
Programjának felülvizsgálata 

56./2016. (VI. 21.) ÖB hat. Az „Adósságkonszolidációban nem részesült  
települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása” című pályázati kiírásra támogatási 
igény benyújtása 

57/2016. (VI. 21.) OB hat. Döntés a Mizse Sport Kft-be Felügyelőbizottsági 
tag delegálásáról 

58/2016. (VI. 21.) ÖB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi 
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

59/2016. (VI. 21.) ÖB hat. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti 
kérelme 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2016. június 21-én, du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
n y í l t bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak:    Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Bujdosó János bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai n y í l t  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 pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …../2016. (….) önkormányzati rendelete a Szerve- polgármester 
     zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)   
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének ……/2016. (….) önkormányzati rendelete az  polgármester 
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     egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának Basky András 
     felülvizsgálata       polgármester  
4./ Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települé- Basky András 
     si önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályá- polgármester 
     zati kiírásra támogatási igény benyújtása 
5./ Döntés a Mizse Sport Kft-be Felügyelőbizottsági tag Basky András 
      delegálásáról       polgármester 
6./ Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójá- Basky András 
     nak elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala  polgármester 
7./ Lajosmizse Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme Basky András 
              polgármester 
 
8./ Egyebek 

Zárt ülés 
 
1./ Elismerő oklevél adományozása    Basky András 
         polgármester 
       
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IOV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A Közbeszerzési Törvény értelmében név szerinti szavazást kell elrendelni testületi 
döntéshozatal esetében, s ezt be kell építeni az SzMSZ-be. Az alaptevékenységet is be 
kellett venni az SzMSZ-be. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Nincs. Aki egyetért Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2016. (VI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2016. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és 
 Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IOV. 14.) önkormány- 
zati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
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  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
2./ Naprendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Rostásné Rapcsák Renáta készítette az előterjesztést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
és az Önkormányzati Bizottság kapta meg véleményezésre. Ez a szociális rendelet 
mindannyiunk által jól ismert feladatkört állít elénk. Ami itt most előttünk van,  
módosítani szükséges, a rendelet 4/a.) részét ki kell egészíteni „tisztántartás” 
szövegrésszel: módosítási javaslat, hogy a polgármester úr évente egy alkalommal 
jogosult jövedelemtől függetlenül támogatást nyújtani a rászorulóknak. Ez által 
lehetőség nyílna egy olyan támogatást adni, hogy ha valaki kapott támogatást 10.000.- 
Ft értékben, hogy legközelebb újra kaphatna. A mostani rendelet értelmében nem 
kaphatja meg. Amire  éppen szükség van, azt adja oda. Ha kétszer 10.00.- Ft-ot oda 
tudna adni, az még mindig kevesebb, mint ha egyszer 40.000.- Ft-ot adna. A mostani 
rendelet módosításnak is az volna a szerepe, hogy a 40.000.- Ft-os keretből évente 
több alkalommal is tudja adni, de ezt nem tudná túllépni. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Mindenképpen helyes lenne, hogy ha évente több alkalommal gazdálkodhatna ezzel a 
40.000.- Ft-al a polgármester úr, mert évente több alkalommal is lehet valakinek 
rendkívüli élethelyzete. Itt a gyakorlati életet kell nézni, ha szükség van a támogatásra 
és a segélyre, akkor az a lehetőség maradjon, hogy ha polgármester úr úgy látja, hogy 
szükség van, akkor ezt megtehesse. 
Mellékletként kaptunk egy levelet, hogy egy olyan család kér segítséget, ahol egy 
édesanya olyan gyermekeket nevel, akik betegek, tanyavilágban élnek, ápoltan, 
gondozottan járatja a gyermekeket az iskolába. Szükség lenne, hogy ezt a hallássérült 
kis gyereket iskolába tudja járatni.  Nagyon körültekintően neveli a gyermekeket. Az ő 
esetükben is jó helyre kerülne a támogatás, mert gondos szülő, mindent megtesz a 
gyermekekért, ami tőle telik. 
Borbély Ella ÖB 
Mindenképpen az évente „egyszeri” szövegrészt kivennénk. A mi osztályunkba járt ez 
a kisfiú és úgy döntöttünk, hogy a megmaradt osztálypénzt ennek a családnak adjuk. 
Ez a kisfiú még ételallergiában is szenved. Próbálunk az ő bajukat kompenzálni. Nem 
sikerült olyan intézménybe felvételt nyerni, ami állami támogatású és így havi 12.000.- 
Ft-ot kellene fizetnie a gyermekeknek a tanulmányaiért. Egy daganatos beteg, és 
epilepsziás férj mellett nagyon nehéz a pénzt megteremteni. Ez a kiskorú szeretne 
beilleszkedni és szakmát tanulni és kapni. 
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Sebők Márta ÖB tag 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén is elmondtam, hogy ez egyedi kérvény. Ha ez a 
támogatás egyszer elkezdődik, akkor ezt folyamatosan kell adni. Ez egy teljesen 
egyedi eset, alapítványi támogatásból kell támogatni ezt a kisfiút. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
A délelőtti bizottsági ülésen polgármester úr elmondta, hogy május 31-ig 1.771.000.- 
Ft került kifizetésre, 220.000.- Ft a gyógyszerekre és 700.000.- Ft temetési segélyre. A 
polgármester úr vigyáz a pénzre, a rászorulóknak adja meg a támogatást. 
Varga Mária ÖB tag 
Itt ösztöndíjat lehetne alkalmazni, s ennek rendszeresnek kellene, hogy legyen ennek a 
kisfiúnak az esetében. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Itt a bekerülés pillanatát kellene megcélozni. Nagyon egyszerű körülmények között 
élnek, az anyának az áldozatvállalása erőn felüli, ezért meg kellene tenni mindent 
annak érdekében, hogy tudjuk segíteni őket. Egy pár hónappal ezelőtt kapott mindenki 
egy levelet, s a helyi rendelet nem tette lehető a támogatási lehetőséget. Meg kell 
teremteni a lehetőséget az Önkormányzatnak a támogatásra. 
Belusz László ÖB elnök 
A támogatási keretnek még a fele sincs elköltve, a polgármester úrnak meg kell hagyni 
ezt a bizalmat, hogy ő rendelkezzen ennek a pénznek a kifizetésével. Hagyjuk meg a 
40.000.- Ft-os lehetőséget, hogy éves szinten többszöri alkalommal ki tudja fizetni a 
keret erejéig. Van-e témával kapcsolatban valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, 
szavazásra bocsájtanám a napirendi pontot. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
54/2016. (VI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2016. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról szóló 7/2012. (….) önkormányzati rendelet 
 módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolj a Képviselő- 
  testületnek az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 
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Belusz László ÖB elnök 
Kasnyikné Földházi Tünde készítette a programot. 2007-ben elkészült Lajosmizse 
Város Környezetvédelmi Programja egységes szerkezetben. A Környezetvédelmi 
Programot szükség szerint felül kell vizsgálni. Jelen felülvizsgálat célja a program 
aktualizálása. Értékeli a 2010. közötti időszakot, valamint jövőképet állít fel a 2020-as 
időszakra.  
 
A környezetvédelmi program nyolc fő részből tevődik össze: 
 
- Első rész: A települési környezet tisztasága 

                       A zöldterület gazdálkodás 
- Második rész: A kommunális hulladékkezelés 
- Harmadik rész: A kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás 
- Negyedik rész: A környezet elemeinek védelme 
- Ötödik rész: Állatvédelem, állattartás 
- Hatodik rész: Környezet (gazdálkodás) igénybevétel 
- Hetedik rész: Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai 
- Nyolcadik rész: Környezeti nevelés, tudatformálás és tájékoztatás  
 
A település környezetének tisztaságában kimagasló eltérések nem tapasztalhatók. Zöld 
felületi rendszer értékelése. Az Iskola-tó került felújításra. Az ivóvíz ellátásban a Kék-
víz programban vettünk részt. Csapadékvíz hálózatunk felújításra került. A csatorna 
beruházás megtörtént. A hulladékszállítást az Izsák-Com Kft végzi. 
Lajosmizse lakossága stagnál. Egészségügyi helyzet 85.000 fő betegforgalom volt az 
elmúlt időszakban. A szociális helyzetet az eladósodás, munkanélküliség jellemzi. 
1060 bejegyzett vállalkozás van. A foglalkoztatás a piaci helyzetet mutatja. Az anyag 
foglalkozik a közbiztonsággal is, a rendőrség statisztikáit is tartalmazza. Az V. fejezet 
a helyzetértékelés, környezeti jövőkép kialakításával foglalkozik 
Célkitűzések: széleskörű társadalmi önkormányzati összefogással kell jó képet 
mutatni. Fontos a lakosság környezet tudatos fejlesztése. Figyelembe kell venni, hogy 
a környezetvédelmi aktivitás növelése a fő cél. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Zajvédelemmel kapcsolatban szeretném a lakossági jelzést tolmácsolni. A STAAR 
Étteremben Lajosmizsén a Tarnay utcában diszkó volt, ami igen zajos volt, s ez 
megkeseríti az arra lakók életét. Ezzel valamit kezdeni kellene. 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosságra nevelés fontos cél. A felnőtt 
lakosságnak is kellene olyan programokat szervezni, amivel megismerhetnék a 
környezetvédelmet. Vannak Budapesten is ilyen csoportok, akik szemléletesen tudják 
bemutatni a szelektív hulladékgyűjtést. Ilyen programokat igen is szervezni kellene és 
áldozni erre pénzt. A Lajosmizsei Naphoz kötődően is lehetne ilyen programot 
szervezni. 
A komposztálás jelentőségével is meg kellene ismerkedni az embereknek. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon sok és szép információt kaptam ebből az anyagból. Jó úton járunk, hogy a 
legkisebbeket elkezdtük nevelni a szelektív hulladékgyűjtésre. Az anyag 29. oldalán 
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olvashatjuk a központi óvodánál is van üveggyűjtő hely. Az óvodánál nagyon 
veszélyes ez, mert a kerítésen bedobálják az üveget, az széttörik és balesetveszélyes. 
Nagyon örülök, hogy a környezetvédelmi szemlélet az óvodában, bölcsődében 
megjelent. 
A táblázatban a 2014-20-as időszakban találkoztam a bölcsőde kapacitás növelésével. 
Az óvodakorszerűsítés megvalósult már, hőszigetelés, nyílászárók cseréje. A belső 
felújítás a következő évek feladata lesz. 
Köszönöm, hogy a nevelési oktatási intézmények is megemlítésre kerültek. 
Környezetvédelem kapcsán Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referenstől 
nagyon sok segítséget kapunk. Ezt nagyon szépen köszönöm. A 
hulladékgazdálkodásra nagyon oda kell figyelni, mert ez nagyon sarkalatos téma. Már 
a kisgyermekkorban meg kell tanulni a szelektív hulladékgyűjtést. A „TE SZEDD” 
akciót is köszönjük szépen. Köszönjük a sok segítséget. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Lajosmizse életében egy nagy siker a környezetvédelem. Ha a megoldás keresését 
nézzük, nagyon sok fejlesztést elértünk. A csatornázás, a tó környékének rendbe tétele, 
az energetikai fejlesztések, a hulladéklerakónak a rekultivációja. Nagyon nagy munka 
és nagyon jó kezekbe került a környezetvédelem. El sem tudjuk képzelni, hogy egy 
ilyen szerteágazó célkitűzések meghatározása ugyan olyan szisztéma alapján épül fel. 
Jó kezekben van a környezetvédelem. Benne van az egészségház körüli 
energiagazdálkodás. Két dolog van, ami probléma, egyik a füstölés, égetés. 
Másik az állattartás is a környezetvédelem része. 
dr. Balogh László jegyző 
Az állattartást nem lehet helyi rendelettel szabályozni. ÁNTSZ-hez, illetve a NÉBIH-
hez tudunk fordulni ez ügyben. Zárt trágyatároló kell, ami nem szennyezi a talajvizet, 
de a zártfal jelenti a felülről fedettséget. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm 
Van-e még kérdés? 
Varga Mária ÖB tag 
Nagyon-nagyon értékes és átgondolt munka. Köszönjük. 
Belusz László ÖB elnök 
További kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Nagyon szépen köszönjük a munkát. 
Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2016. (VI. 21.) ÖB tag 
Lajosmizse Város Környezetvédelmi  
Programjának felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programját. 
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  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Horváth Sándor, véleményezésre megkapta valamennyi 
bizottság. 2015-ben is benyújtottuk ezt a pályázatot, de akkor nem volt sikeres. Az 
előterjesztésben 2015-ös célok lettek beterjesztve. A földmunkagép beszerzése is 
benne van. 27.861.00.- Ft, ami felszabadult. A Bajza utca, Németh László utca, 
Bethlen Gábor utca és a Vasút utca mart aszfaltos borítását kellene ebből a pénzből 
rendezni. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Pályázatot be kell nyújtani. A 
módosításokkal elfogadásra javaslom, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása című pályázati kiírásra a támogatási 
igény kerüljön benyújtásra a Bajza utca, a Németh László utca, a Bethlen Gábor utca 
és a Vasút utca mart aszfaltos borítására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56./2016. (VI. 21.) ÖB hat. 
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült  
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása”  
című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  ületnek, hogy az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
  önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályázati kiírásra a 
  támogatási igény kerüljön benyújtásra az előrejelzés szerint, továbbá a 
 

- Bajza utca, 
- Németh László utca, 
- Bethlen Gábor utca 
- Vasút utca mart aszfaltos borítására is. 
 
Határidő: 2016. június 23. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Döntés a Mizse Sport Kft-be Felügyelőbizottsági tag delegálásáról 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette dr. Kmetovics András, véleményezésre megkapta 
bizottságunk. A Sportcsarnokkal kapcsolatban a döntéseket meghoztuk. Lajosmizse 2 
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főt delegálna a Felügyelő Bizottságba. Két főt kell megjelölni, az egyik delegáltnak dr. 
Török Tamást, a másik delegáltnak pedig Sápi Tibort javaslom. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez a javasolt személyekkel meg van beszélve, vállalják? 
Belusz László ÖB elnök 
dr. Török Tamással meg van beszélve. 
Sebők Márta ÖB tagja 
Sápi Tiborral is meg van beszélve. 
Belusz László ÖB elnök 
Valakinek ezzel kapcsolatban más véleménye van-e? Nincs? Elfogadásra javaslom, 
hogy a Mizse Sport Kft-be Felügyelő Bizottság tagjainak dr. Török Tamás és Sápi 
Tibor legyen delegálva. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2016. (VI. 21.) OB hat. 
Döntés a Mizse Sport Kft-be Felügyelőbizottsági 
tag delegálásáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  
  Mizse Sport Kft Felügyelő Bizottságába dr. Török Tamást és Sápi Tibort 
  delegálja. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette dr. Tóth Andrea. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság kapta meg véleményezésre. 
Az Áht-ról szóló törvény értelmében minden évben a Közalapítványnak a beszámolót 
meg kell tennie. Megkaptuk a könyvelési táblázatokat, amelyből láthatóak a pénzügyi 
forgalmi adataink. A jövőben egy kicsit legyen bővebb a beszámoló pénzügyi része, de 
ettől függetlenül elfogadásra javaslom. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Aki elfogadja a 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját, kérem, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2016. (VI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának  
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
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HATÁROZAT 
 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Dodonka Csaba, véleményezésre megkapta a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. A Labdarúgó Club szeretne 
kerítést építeni és fűnyírót vásárolni. Ehhez az önerőhöz kérik a támogatásunkat. Ez a 
beruházás 22 millió forint értékben történne, s ennek a 30 %-a 6.672.370.- Ft. Ez kettő 
darab fűnyírót jelentene, valamint a kerítés fejlesztése volna. A terület az 
önkormányzat tulajdona, óvjuk, védjük, ha a kerítés leromlott állapotban van, akkor 
azt újítsuk fel. Kézilabdát is támogatjuk a sportcsarnokkal, a Labdarúgó Club is 
megérdemli, hogy támogatásunkat megadjuk. Ezt elfogadásra javaslom, kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele ezzel 
kapcsolatban? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Láthatjuk az eredményeket, óvodások, iskolások is fociznak, szép eredményeket érnek 
el, múlt héten ovifoci kupa volt, szép eredményt hoztak el a gyermekek. Én azt 
mondom, hogy ha a pici gyermekekben ekkora a sport iránti vágy és örömmel 
mennek, mert gyönyörű a pálya, s vannak előírások, előírják, hogy a kerítés milyen 
magasságú legyen, s azt szeretnék, hogy itt ilyen meccseket tudnak játszani, akkor én 
azt mondom, hogy támogatni kell. Fontos, hogy akkor a fiatalok nem landarírozni 
mennek, hanem elmennek edzésre. Ezt a szemléletet támogatni kell, mert ha fűnyíró 
kell, vagy kerítés, akkor erre áldozni kell. Én azt látom, hogy hosszú évekig a sportba, 
a fociba befektettek, s most lett meg az eredménye. A napokban láttuk, szembesültünk, 
hogy érdemes volt.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Aki ott szakmai vezető, a lajosmizsei focinak a vezetője a Faragó Gyula. Az ő 
személyisége. Azok a plusz energiák, amit a fizikai erőnléten túl a szervező munkákba 
kifejt, s az a nevelő hatás, amit a gyermekeknél elér, az mintaszerű. Bármilyen típusú 
gyermek két nap alatt tud szocializálódni arra rendre, felelősségre, következetességre, 
amit ő kíván. Megtanítja az alapvető viselkedést, (kérem, köszönöm, gratulálj a 
vesztes csapatnak, mert legközelebb neked fognak gratulálni, ha nyersz), megtanítja 
küzdeni. Maximálisan támogatni kell. Megérdemlik a támogatást, mert nagyszerű 
munka folyik ott. Kérdezem, hogy Faragó Gyula már kapott helyi kitüntető címet, 
amikor a külföldön nyertek a gyermekekkel először pár évvel ezelőtt. Én javasolnám, 
hogy fel kellene terjeszteni Faragó Gyulát egy magasabb szintű kitüntetésre, - helyileg 
már elvitte az elismerését a városnak - esetleg egy minisztériumi kitüntetésre. El kell 
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mondani, hogy nem is akármilyen kapcsolatokkal rendelkezik, mert akkor, amikor 
neves sportolók idejönnek a gyermekekhez az edzésekre, s ott a minta, az élőkép, akit 
mintának tekinthetnek a gyermekek. Az újabb kitüntetéssel ő is kapna motivációt, ő 
még nyáron is foglalkozik a gyermekekkel.  
Basky András polgármester 
A foci a nagy magasságokról a nullára zuhant, s 1999-ben elkezdődött a csapat építése. 
Azóta nagy ívet futott be a lajosmizsei labdarúgás. Először a gyermekeknek a fociját 
támogattuk. Eljutottunk arra a szintre, amikor már nem lehetett tovább halogatni, hogy 
a felnőtt labdarúgás is beinduljon, mert ott volt az utánpótlás. A focinál a Faragó 
Gyula mellett meg kell említeni Kisjuhász Sándor nevét is, mert az ő nagymértékű 
hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy a pálya ilyen szépen rendben van tartva, s az 
Önkormányzat is sokat fordít a pálya rendben tartására. Árva Zsolt is sokat tesz a 
fociért, mert az ő személyisége, az ő anyagi támogatása is kellett ahhoz, hogy olyan 
pályázatok is megvalósuljanak. Az Önkormányzatnak még önerőt sem kellett 
beletenni, mert a vállalkozások összeadták (akár a világításról beszélünk, akár a 
pályának a felújításáról, egyebekről. Nyilván Krasnyánszki Andrásnak a nevét is meg 
kell említeni, mert hogy a felnőtt labdarúgás működik, az alapvetően az Árva Zsoltnak 
és Krasnyánszki Andrásnak az együttműködésén alapszik. Azt jelezni szeretném, hogy 
hosszú éveken keresztül a Megye II-ben játszott Lajosmizse, és most lehetőség nyílik 
arra, hogy a Megye I-be feljusson a csapat. Én mindenképpen támogatom azt, hogy 
egy ilyen létesítménnyel a hátunk mögött egy ilyen hosszú távú csapatépítés 
tekintetében egy kicsit fentebb kell jutni a csapatnak, mert ez húzóerő a fiatalok 
számára, hogy ha nem a Megye III-ban, a legalsóbb osztályban, hanem annál 
magasabb szinten játszanak. Annál is inkább, mert a fiatalok minden mérkőzést nyerik 
a Megye II-ben, ahhoz, hogy fejlődni tudjanak, egy erősebb osztályban kell, hogy 
lépjenek. Én azt gondolom, hogy egy olyan szép évet futott le a labdarúgás, hogy azt 
mindenképpen méltányolnunk kell azzal, hogy a magunk részéről mellé tesszük majd a 
támogatást. Az a létesítmény, ami itt van, nem csak megyei szinten, de országos 
szinten is megállja a helyét. Bárki idejön, az csak elismeréssel tud szólni róla.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Akkor az elismerések sorát lehetne folytatni. A Klub részére kellene, mert akik ott 
tevékenykednek, az ő közös tevékenységük eredménye.  
Basky András polgármester 
Ezeket a neveket felszínen kell tartani, amikor odajutunk, hogy elismerő oklevelet 
adunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelmét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy  a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2016. (VI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 
önerő iránti kérelme 
 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelmét támo- 
gassa. 
Határidő: 2016. június 23. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
8.) Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Az Egészségházban büfé kérdése. A büfé több változatban lett vizsgálva. Az aulában 
hozzáépítve egy épület szelet, vagy átköltöztetni egy szegmensét a volt Szülőotthon 
épületébe, de ezek nem voltak támogatható javaslatok. Hol tart jelenleg a dolog? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője 
A legutóbbi testületi ülésen foglalkoztunk az Egészségházban lévő büfé kérdéskörével. 
Az első variáció, ahogy az aulából kilépünk a belső udvarra, ott a WC háta mögé egy 6 
m-es részt ki lehetne alakítani, úgy, hogy annak kiadó ablaka az aulába nézzen. Annak 
előnye, hogy nem a bejárati ponton helyezkedik el, ahol egy összetömörülést képezne, 
mint ahogy volt a korábbi büfé, hanem bentebbi részeken, ahol az aulában megfelelő 
hely lenne, le tudna ülni. Viszont a kinti rész elvenné a kilátást az épületből a parkra, 
másrészt pedig ott van a Rónay doktor úrnak a rendelője. Ha ő kinyitná az ablakát, 
akkor sajnos a büfé körüli zaj egy-két méterrel arrébb biztos, hogy zavaró hatást 
fejtene ki, de egy olyan szintű épületnek a kialakítása, mint az Egészségház garázsa, 
azok a színek visszaköszönnének. Ez 2.100.000.- Ft körüli nagyságrend lenne. 
Abban is gondolkodtunk, hogy 2010-ben a szociális feladatokat áthoztuk az üres 
részekre a volt Szülőotthon épületéből. Ezt nem mozgatnánk, esetleg a kliens fogat 
vinnénk vissza. A volt Szülőotthon épülete viszont egy lepusztult épület, nem 
energiatakarékos, a szociális feladatok végzésére alkalmatlan volt, ezért jöttünk át az 
Egészségházba akkor. Ebből adódóan ha ismét funkcióval szeretnénk megtölteni, 
akkor arra kellene költeni nem kevés pénzt. Ennek egy kialakuló költsége 2,5 millió 
forint azzal, hogy a kliens fogadót, ha átvisszük, lehetne egy büfét is üzemeltetni az 
épületben.  
Ezen lehetőségekben gondolkodtunk, de segítséget kérnék, mert abszolút elfogadom, 
hogy egyik sem alkalmas.  
Nem kaptuk meg az 1.300.000.- Ft-ot ablakkialakításra, a benti raktár 
érintetlenségében megmaradna, viszont ha a könnyűszerkezetes elemeket elbonthatjuk, 
s az ajtót pedig nem dobnánk ki, hanem máshová beállítanánk, az oszlopot és a 
körülötte lévő részt kiszabadítjuk, már akkor a várakozás körülményei 
nagyságrendekkel jobb, szellősebb, tágasabbnak tűnik. Július 1-je hosszú hétvége, ha 
akkor ezt a részt megcsinálhatnánk, folyamatosan azzal, hogy büfé témában pörgünk, 
szeretnénk ezt a témát megoldani. Voltak gépek, amiket tegnap kértem, hogy vigyék 
el, hogy ne legyen konfliktus helyzet, mert két roncs gépet letettek, amik elnyelték a 
betegeknek a pénzeit. Most olyan értékesítővel tárgyalunk, aki új gépeket fog oda 
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letenni, és egy minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt. Ez tegnapi friss 
esemény, kérek segítséget, hogy ebben együtt tudjunk gondolkodni.  
Sebők Márta ÖB tagja 
Mi lenne akkor, ha az aulában a középső helyen elhelyeznének egy bódét? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ez is felmerült, ott van a villany, vizet kell odatenni és a szennyvizet pedig elvezetni. 
Két nagyon fontos dolog, mert kell a hármas mosogató, amiből egy a kézmosó, másik 
kettő pedig a mosogató. A faház sem olcsó, s még a kialakítás, s azoknak a 
berendezése, de az, hogy ott mindent felbontani. Ha meg tudnánk jelenni az 
Egészségház vizes blokkjának a felújításával, esetleg az egyik WC blokkot be tudnánk 
áldozni úgy, hogy a másik megmaradna természetesen és bővülne új tagokkal. Ez 
megoldás lehet, aula, nő WC, férfi WC, egyik megmaradna, vizes blokk felújítás a 
vascsövek miatt bőven időszerű, s egy blokk női, férfi WC, s a másik blokkot pedig 
átalakítanánk büfére. A megmaradt WC-t tagokkal bővítenénk. Aula felé kicsit 
tudnánk bővülni.  A vizes blokk felújítása óriási költség. Egy ilyen átalakítással 
megoldhatnánk. Az utcai részt alakítanánk át büfére és akkor utcára is és bentre is. Az 
is egy megoldás.  
Borbély Ella ÖB tag 
Két automata bőven elég lenne. 
Sebők Márta ÖB tag 
Az igényeknek kell a büfé. 
Belusz László ÖB elnök 
Február óta nincs büfé, s nem volt katasztrofális a hiánya. Az automata megoldja. 
Sebők Márta ÖB tag 
Én a magam részéről azt erősítem, hogy van egy érvényes képviselő-testületi 
döntésünk, ami szerint az Egészségházban a büfét nem fogjuk megszüntetni. Nézzük 
meg, hogy az aulába mennyire kerül a büfé. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Rendben van, megnézzük, keresem a megoldást. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még az egyebekben témakör, amit meg kellene tárgyalni. 
dr. Balogh László jegyző 
Délelőtt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen felmerült, hogy a Tarnay utcában 
diszkót szeretnének tartani július és szeptember hónapban. A körülötte levő 
lakóközösségtől folyamatos panaszok érkeztek be, hogy nagyon hangos volt a buli, 
illetve hosszú ideig volt a zajos mulatság. A Star presszó képviselője megkeresett 
engem ez ügyben, hogy engedélyt kérjen. Én jelenleg ezt nem akadályozhatom meg, 
viszont azt kértem, hogy az mindenki igényeinek megfelelően történjen, hogy ebből ne 
legyen lakossági felháborodás. Viszont ha további lakossági panaszok érkeznek ezzel 
kapcsolatban, akkor a Képviselő-testületnek lesz lehetősége korlátozni ezeket a 
lehetőségeket. Ez egy vendéglátó egység, ami jelenleg nincs nyitva, de a diszkó nyitva 
tartását 8 nappal előtte be kell jelenteni. Néhány emberrel beszéltem, annyiféle 
vélemény alakult ki. Nekem most hatósági eszközöm nincs arra, hogy ne 
engedélyezzem a buli megtartását. 
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Kocsis Györgyné óvodavezető 
Valójában mindenkinek igaza van, mert a lakók pihenni szeretnének, viszont a 
fiataloknak pedig valahol kell szórakozni. 
Basky András polgármester 
Éjfélig legyen lehetőség megadni a bulizást.  
dr. Balogh László jegyző 
Kecskeméten a Jogi és Ügyrendi Bizottság adja meg az éjszakai nyitva tartásra az 
engedélyt. Délelőtti ülésen a többségi vélemény az volt, hogy egyelőre ne korlátozzuk 
a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartását. 
Belusz László ÖB elnök 
Alaposan körbejártuk, de ha ilyen probléma van, akkor valahogyan dönteni kell. Az 
lenne a jó, hogy meghagyni a fiataloknak a DISCO-t, de a hangerőt le kell venni, mert 
akkor többször nem lehet. 
Más egyéb dolog van-e még az egyebek témakörben, amit tárgyalni kellene? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlévők részvételét, a mai nyílt 
ülésünket ezennel 14.45 órakor berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 
 
 

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