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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2016. április 18-án (hétfőn) 12.30 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 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dudás Klára Műv.Ház és Könyvtár képv. 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Szilágyi Ödön önkormányzati irodavezető 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Sápi Tiborné Fekete István Ált.Isk.igazgató 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Fekete Zsolt települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 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, nekem lenne 
javaslatom kiegészítésre. Elkészült a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola infrastruktúrájának fejlesztési területei és javaslatai 2015-17. évekre, ezt 
javaslom napirendként felvenni az egyebek közé, illetve az Egészségház büfé 
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kérdéskörének tárgyalása című anyagot. Aki ezzel a kiegészítő javaslattal elfogadja a 
napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő: 
1./ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7.   Basky András 
     Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális   polgármester 
     fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fej- 
     lesztési stratégiához kapcsolódva” című felhíváshoz kap- 
     csolódó CLLD Helyi Közösséghez való önkormányzati  
     csatlakozásról 
2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szer-   Basky András 
     vezeti és Művelődési Szabályzatának jóváhagyása    polgármester 
  3./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme    Basky András 
           polgármester 
4./ Az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi szakmai   Basky András 
      beszámolója         polgármester 
5./ I. Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérel-   Basky András 
      me          polgármester 
      II. dr. Kmetovics András szolgálati lakás iránti kérelme 
6./ Egyebek 
 - Új sportcsarnokkal kapcsolatos tájékoztatás    Basky András 
           - Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános    polgármester 

  Iskola infrastruktúrájának fejlesztési területei és  
  javaslatai 2015-17. évekre 
- Egészségház büfé kérdéskörének tárgyalása 
 

Zárt ülés 
1./ Lajosmizse Város Ifjúságáért Díjra érkezett javaslat véle-    Basky András 
      ményezése          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális és 
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhíváshoz kapcsolódó CLLD 
Helyi Közösséghez való önkormányzati csatlakozásról 
Belusz László bizottság elnöke 
A regisztráció célja partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása. Az így 
megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén 
tervezhetnek fejlesztéseket. A CLLD eszköz megvalósítására kijelölt egymással 
összefüggő terület lakossága legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő lehet.  A CLLD 
célja a helyi társadalom megújítása, a helyi közösségek szervezése, tudatosságának 
fokozása. Van egy Lajosmizse Városért Egyesület, ami 2006. óta működik, elnöke 
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Basky András, alelnöke Józsáné dr. Kiss Irén és Bíró Tiborné. Ennek az egyesületnek 
a tagjait kell bővíteni. Lajosmizse város fejlődésére ezt meg kell lépni. 
Basky András polgármester 
Időközben kiderült, hogy nem kell meglévő szervezetnek lenni, hanem létre lehet 
hozni új szervezetet is. Azok a szervezetek léphetnek be, akik már 2016 előtt 
megvoltak. Nekünk azt a döntést kell meghozni, hogy csatlakozzunk a felhíváshoz. 
Ahány civil szervezet csatlakozik, annyi vállalkozási szférát is be kell hozni. 11 főnek 
biztos, hogy lenni kell benne, maximum 20 fő, aki belefér. Amikor a döntéseket 
meghozzuk, olyan stratégiát kell létrehozni, ami szervesen kapcsolódik az 
önkormányzat stratégiájához. El kell dönteni, hogy az önkormányzat ebben benne 
lesz-e valamilyen formában. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én javasolnék beletenni témaköröket. A Művelődési Háznak és Könyvtárnak az összes 
infrastrukturális feladatköre, a 25 éves Lajosmizse 2018-ban, testvérvárosok, civil 
szervezetek, könyvtár és múzeum témaköre, a helyi értéktárnak a dolgai, az iskola-tó 
rendezése, az összes játszótérnek a problematikája, folyamatban van a Megyei 
Önkormányzatoknál a TOP-os pályázatok előkészítése. 
Most kiíródott az energetikai pályázat, megkérdezem azt, hogy van-e arra lehetőség, 
hogy a lajosmizsei energetikai pályázatnak, a lajosmizsei egészségháznak a 
fűtésrendszere megoldható lenne. Fontos az inkubátor ház témaköre, a helyi termékek 
piacra juttatása, bemutatása. 
Az iparterületre beérkezett keret. Önkormányzati tulajdonban nincs ilyen ipari terület. 
Ezt átgondolásra javaslom. Egyik feltétel, hogy a virtuális keretből legyen egy rész, a 
másik, hogy érdemes lenne ezt a pályázatot megnézni és a másik egészségházas 
energetikai pályázattal össze kellene vetni és újra benyújtani a pályázatot. Köszönöm. 
Belusz László bizottsági tag 
Csatlakozni kell, hogy Lajosmizse Városért Egyesület keretében vagy más formában, 
az a kérdés. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nem javaslom új egyesület létrehozását, a meglévőt kellene bővíteni. 
Basky András polgármester 
Meg kellene találni azt, hogy ki az, aki tud csatlakozni. A könyvtár, civil szervezet, s 
egy vállalkozó, aki ezzel párhuzamosan tud csatlakozni. Arra kell figyelni, hogy az 
önkormányzat mellett ugyanannyi számú vállalkozó szervezet legyen, mint amennyi 
civil szervezet. Elekes Zoltánt érdemes lenne megválasztani, mint segítőt ebben a 
munkában. Május 31-ig kell regisztrálni és szeptemberben dől el, hogy mennyi pénzt 
kapunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a hozzászólásokat, van-e még egyéb hozzászólás? 
Sebők Márta bizottsági tag 
A mozi helyiség átalakítása színházi kulturális teremmé. Ezt is bele kellene tenni a 
pályázatba. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Javaslom, hogy a Lajosmizséért Egyesület 
keretén belül, annak tagjaival együtt csatlakozzunk a programhoz és felhatalmazzuk a 
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polgármester urat ennek lebonyolítására és aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2016. (IV. 18.) ÖB hat.  
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
- 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
 fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva” című felhíváshoz kapcsolódó CLLD 
Helyi Közösséghez való önkormányzati csatlakozásról 
 

HATÁROZAT 
    
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 
  Lajosmizse Városért Egyesület keretén belül csatlakozzon az 
  Önkormányzat. 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Fel kell frissíteni a szabályzatot, módosítani szükséges. Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára az intézmény által használt szabályzataiban, valamint a szervezeti 
és működési szabályzatában történt változást haladéktalanul köteles bejelenteni 
Lajosmizse Város Polgármesterének. Az intézmény igazgatója kezdeményezte a 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát. Az elkészült Szabályzat az 
előterjesztés mellékletét képzi. Elfogadásra javaslom. Észrevétel, hozzászólás van-e? 
Varga Mária bizottsági tag 
Megtörtént a felülvizsgálata, mindenre kiterjedő, elfogadásra javaslom. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
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   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés  
                                 mellékletét képező Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
                                 Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
   Határidő: 2016. április 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Az elmúlt évben adtunk pénzt a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területén 
található kiszolgáló épület felső szintjén öltöző kialakítására. A benyújtott pályázatot 
2015. évben az önkormányzat 1.624.952.- Ft-al támogatta. A pályázat elbírálásánál 
kiderült, hogy a beruházáshoz a Club az eredetileg igényelt összegnél kevesebb 
összeget kap. A beruházáshoz a Clubnak még 678.585.- Ft-ra lenne szüksége. Mivel ez 
a fejlesztés az önkormányzati tulajdon értékét növeli, ezért javaslom, hogy adjuk meg 
ezt a pénzt. Kinek mi az álláspontja? Nincs kérdés, vélemény, elfogadásra javaslom a 
támogatási összeg adását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó  
Club kérelme 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. április 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont  
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi szakmai beszámolója 
Belusz László ÖB elnök 
Az Önkormányzat részére az egészségügyi szolgáltatók hatályos szerződés alapján 
kötelesek minden évben szakmai beszámolót készíteni. Valamennyi háziorvos ezt meg 
is küldte. Jelezték, hogy milyen igényeik vannak a jövőt illetően. A beszámolók elég 
sokrétűek, különböző formátumúak. Tavaly kértük, hogy legyen táblázat és kérdés 
sorozat formájában a beszámoló készítve. Három orvos beszámolóját nem tudom 
elfogadni, mert a háromsoros beadvány nem beszámoló, így tőlük újat kérjünk be. 
Szeretnénk újra beszámolót kérni dr. Márton Rozália, dr. Jankahidy Andrea és dr. 
Takács Vilmos háziorvosoktól. Kérjük a bizottság álláspontját erre vonatkozóan. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ment-e az Önkormányzat részéről ki táblázat, egységes szempontrendszer, hogy mi 
alapján írjanak beszámolót? 
Belusz László ÖB elnök 
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Nem ment ki egységes forma, de az intézményekben sincs ez meghatározva, még is 
meg tudják küldeni megfelelően. 
Basky András polgármester 
Tavaly sem az általunk meghatározott szempontrendszer szerint küldték be a 
beszámolókat. Az lenne a legjobb, ha levennénk a napirendről, s írjunk levelet, hogy 
hogy minden orvos egységes beszámolót küldjön be, majd akkor tárgyaljuk. 
Belusz László ÖB elnök 
Én azt javaslom, hogy a többi beszámolót fogadjuk el, a felsorolt három beszámolót 
pedig kérjük be ismét. Ezzel kapcsolatban egyéb észrevétel, vélemény van-e? Nincs. 
Javaslom, hogy a háziorvosok beszámolóját fogadjuk el, dr. Márton Rozália, dr. 
Jankahidy Andrea és dr. Takács Vilmos háziorvosok pedig készítsenek új beszámolót. 
a 2015. évben kiküldött egységes szempontrendszer alapján. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. 
évi szakmai beszámolója 

HATÁROZAZT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy   
  dr. Márton Rozália, dr. Jankahidy Andrea és dr. Takács Vilmos házi- 

orvosok beszámolóit ne fogadja el a Képviselő-testület, készítsenek új  
beszámolót a 2015. évben kiküldött egységes szempontrendszer alapján, 
a többi házi orvos beszámolóját 

  pedig fogadja el. 
  Határidő: 2016. április 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti kérelme 
II. dr. Kmetovics András szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
Szilágyiné Drabant Anikó 49.200.- Ft-ért bérli a szolgálati lakás, s szeretné 
meghosszabbítani még 2 évre. Ezt elfogadásra javaslom. 
dr. Kmetovis András április 25-től a Jegyző Iroda munkatársa lesz, az OTP feletti 
lakás másik részét szeretné bérelni, 35,75 m2-t. 21.200.- Ft bérleti díj keletkezne az 
Önkormányzatnak árbevételként. Támogatásra javaslom. Kiegészítésként szeretném 
beletenni, hogy a másik két szobának a bérleti jogával az önkormányzat 
rendelkezhessen. 
dr. Balogh László jegyző 
Két alkalommal pályáztattam jogászi munkaállást. Ő lett kiválasztva a pályázók közül. 
Mivel egyedül költözik, nincs szüksége a másik két szobára. Az lenne a kérésem, hogy 
részére ezt a lakást biztosítani tudjuk 2 évre. Köszönöm. 



 8

Belusz László ÖB elnöke 
Támogathatónak tartom teljes egészében. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Szilágyiné Drabant Anikó kérelmező kérelmét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatokat hozta: 
38/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
I. Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati 
lakás iránti kérelme 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Szilágyiné 
Drabant Anikó kérelmét elfogadja és 2016. május 01. napjától engedélyezi a 
Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 1. számú önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2018. április 30-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

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

Határidő: 2016. április 18. 
 

Belusz László ÖB elnök 
Elfogadásra javaslom a II. határozat-tervezetet, „dr. Kmetivics András kérelmét” 
azzal, hogy az üresen álló szobák kiadása esetében azt a bérlő tűrni köteles! Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen 
szavazattal – 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
39/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
II. dr. Kmetovics András szolgálati lakás 
iránti kérelme 

HATÁROZAT 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága dr. 

Kmetovics András kérelmét elfogadja és 2016. május 01. napjától 
engedélyezi a Lajosmizse, Dózsa György út 102/A 2. számú önkormányzati 
szolgálati lakás osztott bérbeadását 35,75 m2 vonatkozásában 2018. április 
30-ig azzal, hogy az üresen álló szobák kiadása esetében azt a bérlő tűrni 
köteles. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza 
a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződésben 
ki kell kötni, hogy a próbaidő eltelte után abban az esetben bérelhető tovább 
az ingatlan, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállaló 
továbbfoglalkozatása mellett dönt. 

 
     Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2016. április 18. 
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6.) Napirendi pont 
Egyebek 
6.1.) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztési területei és javaslatai 2015-17. évekre 
Belusz László ÖB elnök 
Elkészült a 2016. évi fejlesztési terve az iskolának. 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Fontosnak tartottuk, hogy a tavalyi keretből mi valósult meg. A TIOP pályázaton 
keresztül a lajosmizsei iskola részt vett és tudott komoly informatikai eszközöket 
hozni az oktatáshoz. A tavaly elhatározott iskolai programot folytatni kell. Értékelni 
kell a változásokat. Olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, ami valóban szükséges. 
Lajosmizse esetlegesen körzet központi szerepet kaphatna adott esetben. A jelenlegi 
infrastruktúra helyzetét előre kellene hozni. Tisztelettel kérjük ehhez mindenki 
támogatását. Kérnénk az igazgató asszonyt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Az iskolának egyre fokozottabban nő a tartós tankönyv állománya. 
A kollégiumnak is volt könyvtár része, ezt is behoznánk az új részbe. Számítógép 
parkunk elég szépen gyarapodik. 61 db új informatikai eszközt kaptunk a KLIKK-től. 
Szeretnénk, ha megvalósulna egy komplett könyvtár olvasó szobával és ide át lehetne 
hozni a tartós tankönyveket. Lehetőség nyílna a kazán áthozatalára, a sarki épületbe 
egy iskola múzeumot gondolnék. Át is adom a szót Tengölics Juditnak 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
8 feladatcsoportot határoztunk meg, e közé épül az összes többi feladatunk. 
1.) Elektromos hálózatot érintő fejlesztés. Intézményünk 1,5 millió forintot kapott az 
érintésvédelmi hiányosságok ellenőrzésekor feltárt hiányosságok megszüntetésére. 
Kőműves munkák 300 millió forint. Hálókból kialakított tantermeknél felmértük, hogy 
melyik teremben mi a feladat. Ezt az árajánlat részletesen tartalmazza. 
2.) Régi iskolai tantermek aljzatburkolatának cseréje.  
Ami égetően fontos, a régi iskola épületben a linóleummal borított padlók újra 
borítása. A balesetveszélyt meg kellene szüntetni. 1045 m2-en kellene a burkolást 
elvégezni. Olyan  minőségű linóleumot kellene leborítani, ami kopásálló. 
3.) Iskolai padok és egyéb bútorzat cseréje. Tavaly 16 tanteremben tudtunk a bútort 
kicserélni, erre 10 millió forintot költöttünk. Most 5 millió forintot jelöltünk meg erre 
az előterjesztésben. A Súri iskolában érintené az alsó tagozatot, a régi iskolában a felső 
tagozatos tantermeket. 
4.) Gyermekétkeztetés biztosítása, konyha kapacitásának bővítése. Három főzőüst van 
az iskola konyhán jelenleg. A főzőüstök kicsik. 300 literes főzőüstre kellene lecserélni 
az üstöket. Ezek nem energiatakarékosak és elavultak.  
A kéménynek a problematikája is fontos, mert nincsenek béleltetve a kémények. Egy 
kémény kérdését le kell rendezni, mert engedélyt nem kapunk, ha nincs a kémény 
bélelve. Ez összesen bruttó 5.600.000.- Ft lenne. A kapacitás bővítés lehetővé tenné a 
konyha bővítését. Most az Ezüst fenyő által biztosított szociális étkeztetést az óvoda- 
konyhán meg tudnánk oldani, ez 40 fő étkeztetést jelentene. A kapacitásbővítés hosszú 
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távon megoldaná ezt a problémát is, ami hosszú távon bevételt hozna. Ehhez 
kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy az étkezési alapanyagokra a közbeszerzési 
kiírást megjelent. 
5.) Az iskolai könyvtár bővítése, iskolai múzeum kialakítása, értékmentés. 
Könyvtárbővítés.  Jelen pillanatban 3 gázóra és 2 villanyóra szolgálja a volt szolgálati 
lakásokat. Két gázórát és 2 villanyórát lemondva egy kondenzációs kazánra cserélnénk 
a fűtést és a szolgálati lakást is fűtené. Villanyhálózatot újra kell vezetékelni, mert 
alumínium rendszerű. 
Vizes blokk is újra lenne építve. Az iskolai múzeum hajópadlóval lenne burkolva, 
ennek a költségét nem tartalmazza az árajánlat, erre szponzorokat kerestünk és 
alapítványi segítségből szeretnénk megoldani ezt. Így is 8 millió forint az előzetes 
árajánlatok alapján ennek az átalakításnak a költsége, de ez megoldaná ennek a 
résznek az állapotát és a hasznosítását. 
6.) Munkahelyi körülmények javítása. Itt alapvetően két feladat lenne, amit szeretnénk 
megoldani. A déli fekvésű igazgató szoba és a titkárság, valamint az IGSZ könyvelő 
rész. Ezeken a helyeken egész nyáron nagyon meleg van, itt légkondíció kialakítása 
lenne. Az igazgatói szobába laminált padlónak a lerakása szükséges. 
7.) Hepatitis „A” vírus elleni védekezés. Előjöttek olyan problémák, amik megoldásra 
várnak. Felszerelésre kerül folyékony szappan, kéztörlő és papírtörlők. Mindenképpen 
higiénikusabb kézszárító berendezéseket kell felszerelni. 
8.) Tanulók komfortérzetének a javítása. A régi vasszekrények kopottak, nem 
zárhatóak. A régi iskola épület földszintjén 20 db 8 rekeszes öltözőszekrény 
beszerzését terveztük be, ami megoldaná a gyermekeknek a tornafelszerelés és kabát 
elhelyezési lehetőségét. 
Folyosó burkolat csere. A burkolat feltöredezett, új borítást igényel. 
9.) Festés-mázolás. 
Az összes felújítási munka 33.791.000.- Ft lenne. Ebben kérem a bizottság és a testület 
támogatását. 
Belusz László ÖB elnök 
Az elhangzottak alapján az iskola olyan állapotba kerülne, ami a jelenlegi előírásoknak 
és követelményeknek megfelelne. Ebben kérném a testület és a bizottság segítségét. 
Az összes feladat, ami itt elhangzott, szebbé tudná tenni az iskolát. Ez is nagyban 
hozzájárulna ahhoz, hogy a gyermekeket ne vigyék el a lajosmizsei iskolából más 
települések iskoláiba. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Egyetértek az elhangzottakkal. Indultak új pályázatok, erről engem tájékoztattak, s én 
átadtam az erre illetékesek telefonszámát. 
Sebők Márta ÖB tag 
Ez részletekben kidolgozott fejlesztési ütemterv. Volt egy olyan kötelezettségünk, 
hogy mennyi pénzt tudunk költeni az iskolára. Amikor pénz kell, az iskola megtalál 
bennünket, az önkormányzatnak egyébként nincs az iskoláról szakmai információja. 
Korábban kértem az iskolát, hogy tájékoztassanak bennünket az elért eredményekről. 
Évekkel ezelőtt kértem az iskola igazgatóját, hogy valami beszámolót küldjenek 
nekünk is. Azt mondta az igazgató asszony, hogy a KLIK-et szokta tájékoztatni. Most 
sem tudjuk, hogy hány gyermek kezdi meg szeptemberben az iskolát. 
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Ennek a 34 millió forintnak nem látom a fedezetét a költségvetésben. Nem tudni, hogy 
a 2016. évi adófizetés hogyan alakul. Ennek a tervnek a csökkentett változatát 
szeretném megvalósítani. Nem tudom, hogy a lajosmizsei újságban miért nem lehet 
rendszeresen olvasni, hogy mi történik az iskolában. Egyetlen dolog van, hogy 
elégedetlen az iskolával a lakosság. 
Belusz László ÖB elnök 
Hírlapban van tájékoztatás és az is, hogy a KLIKK-ben milyen eredményeket tudtak 
elérni. Az iskolának a felvázolt problémákat jó lenne megoldani. Még szebbé tudjuk 
tenni, ha belülről is megszépül, nem csak kívülről.  
Basky András polgármester 
Köszönöm ezt a szép terjedelmes anyagot. 20 millió forintot elkülönítettünk az 
intézményi fejlesztésre, ezzel lehet számolni, de a belső részt is fejleszteni kell az 
iskolának. A konyha pályázatot mindenképp érdemes körbejárni.  
1.) Elektromos rendszer felújítása szükséges, ezt meg kell csinálni. 2.) Aljzat 
burkolatok cseréje, azt is meg kellene csinálni. Azt javaslom, hogy a Suri iskolában is 
felújítanánk a burkolatot. 3.) Padok cseréje, ezt tudom támogatni. 4.)  
Gyermekétkeztetés, ezzel várjunk egy kicsit. 5.) Iskola könyvtár, ezzel is várnék egy 
kicsit. 6.) Légkondicionálót feltétlenül meg kell csinálni. 7.) Hepatitis elleni 
védekezés, ezzel feltétlenül folyamatosan foglalkozni kell. 8.) Folyosó és öltöző 
szekrény, ezzel tudnánk várni. Ha látjuk a pénzügyi hátteret, akkor az őszi szünetben is 
lehet végezni ilyen feladatokat. 
Belusz László ÖB elnök 
A 8 tételből az utolsó 3 részt beletenném, s a burkolatcserét. 
Sebők Márta ÖB elnök 
Ahogyan Tengölics Judit elmondta az elképzeléseket, és a polgármester úr az 
elképzeléseit, teljes egészében egyetértek. A fejlesztéssel nagyon ne menjünk előre. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A feltételeket meg kell teremteni a kézmosáshoz és a mosdók használatához. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A probléma az, hogy a gyermekek zöme nem tudja rendeltetésszerűen használni a 
WC-ket, s a kézszárítókat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha a polgármester úr által felsoroltakat tudná támogatni a bizottság, akkor én ezzel 
egyetértenék. A zárszámadást követően szeretném kérni, hogy a kimaradó 
oktatásfejlesztési pontokra térjünk vissza. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Reagálnék Sebők Márta PEB elnök szavaira. Mi akkor megyünk az önkormányzathoz, 
ha segítségre van szükség. Mi nem a magunk érdekében kérjük a segítséget, hanem a 
gyermekek részére. Én szeretném, ha előkeresnéd azt a dokumentumot, amit én adtam. 
Ha kértél volna bármilyen adatot, akkor megadtam volna, mert mindent meg szoktam 
csinálni határidőre. A Hírlapban 2 oldal az iskolának a blokkja, de annyi esemény van, 
hogy ezt 2 oldalban nem lehet leírni. 
Elégedetlen a lakosság az iskolával. Ezt visszautasítom, és nem tudom elfogadni. 
A törölközős rendszer nem elfogadott az iskolában, kézszárítót kell alkalmazni. Az 
infrás piszuárok működnek jelenleg is.  
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Hepatitis vírus. Az iskolát nem csak mi használjuk, hanem minden sport szervezet. 
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fertőzést megakadályozzuk. 
Bejelentkezett a lajosmizsei iskolába a hit gyülekezet is, ami azt jelenti, hogy hittan 
oktatás lesz. Amíg a könyvtárbővítés nem következik be, addig nem tudjuk a 
bővítéseket megvalósítani.  
Belusz László ÖB elnök 
Az 1.) elektromos rendszer felújítása szükséges, a 2.) aljzat burkolatok cseréje, (Suri 
iskola) 3.) padok cseréje, ezt tudom támogatni. 6.) légkondicionálót feltétlenül meg 
kell csinálni. 7.) hepatitis elleni védekezés, ezzel feltétlenül folyamatosan foglalkozni 
kell. Folyosó burkolat szintén kell. Ez összesen kb. 17.509.000  forintba kerülne. 
Sebők Márta ÖB tag 
Én 15 millió forintot látok a költségvetésben intézményfejlesztésre. 
Belusz László ÖB elnök 
A 2 millió forintot meg kellene találni erre a célra Lajosmizse város költségvetésében. 
A 17.509.000.- Ft becsült összeg. Van-e még kérdés, vagy más javaslat? Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
infrastruktúrájának fejlesztési területei és javaslatai 2015-17. évekre iskola 
megvalósításra kerüljenek az általam elmondott tételekkel, s erre a 17.509.000.- Ft 
biztosítva legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 2 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2016. (IV. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola infrastruktúrájának fejlesztési területei és  
javaslatai 2015-17. évekre 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 

nek, az előterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal: 
 
A 8 felsorolt tétel közül: az 
 
1.) elektromos rendszer felújítása, 
2.) aljzat burkolatok cseréje, (Suri iskola)  
3.) padok cseréje, 6.) légkondicionáló. 7.) hepatitis elleni védekezés, 8.) 
Folyosó burkolat kerüljön először megvalósításra. 
 
A 4.) gyermekétkeztetés biztosítása, konyha kapacitásának bővítése, 
az 5.) iskolai könyvtár bővítése, iskolai múzeum kialakítása, 
értékmentés, 8.) öltöző szekrény beruházása című tételek 
megvalósítására később kerüljön sor. 
 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős:     A bizottság 
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Egyebek 
6.2.) Egészségház Büfé témaköre 
Belusz László ÖB elnök 
Az Egészségházban igényként felmerült, hogy a gyermekek zárt folyosón várakoznak. 
Egy szellőztető berendezésre van szükség. Ezt úgy tudnánk megvalósítani, hogy a büfé 
megszüntetésre kerülne. Józsáné dr. Kiss Irén körbejárta. Mindenképp elfogadásra 
javasolt. 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vez. 
Ha a büfé nem lenne, ital automatát helyeznénk el. A büfé és a folyosó 
hozzácsatolásával a terület növekedne. A belső udvarra nyíló és a jelenleg még nem 
létező elemeknek a létesítésével megoldható lenne a szellőzés. Ez 1.384.000.- Ft lenne. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Minden egészségházban büfé van, ezt nem kellene megszüntetni. Én ezt nem 
javaslom. Különböző infrastruktúrával rendelkező büfék vannak, ez feltétlenül 
szükséges lenne, a betegek érdekében mindenképp ehhez ragaszkodnék. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vez. 
Lajosmizsén ez a nettó 1500 m2-es épület teljesen belakott, mert visszajöttek az 
időközben kimenő háziorvosok az Egészségházba. Büfét az emeletre nem tudjuk 
elhelyezni. A betegek nyugalmát zavarja a büfé zaja a jelenlegi helyen. A büfé 
megszüntetése a gyermekvárónak a funkció bővítését megoldaná. 
Sebők Márta bizottsági tag 
800 ezer fő a lajosmizsei betegforgalom. A lajosmizsei betegeknek szüksége van 
büfére. 
Basky András polgármester 
Ennek a létesítménynek a célja az egészségügyi körülmények maximális megoldása. 
Lehetne egy olyan megoldásban gondolkodni, hogy a Prima Protetika árulna kávét és 
szendvicset, s ezzel a tevékenysége bővülne. Ez ügyben még informálódunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Megszüntetjük a büfét, s ezzel a szellőzés biztosított lesz. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A büfé környékén napközben tartózkodó, nem kívánatos személyeknek a 
megszüntetését kellene elérni. 
Belusz László ÖB elnök 
A büfét át is lehetne helyezni más helyre. 
Varga Mária bizottsági tag 
Mindkét dologra szükség van. A büfének helyet kellene kialakítani. A büfét ne 
szüntessük meg. 
Belusz László ÖB elnök 
Amennyiben lesz helyette másik helyen büfé, abban az esetben megszüntethető a 
jelenlegi helyen a büfé, s akkor ki lehetne alakítani a szellőzést is. Ezt a dolgot még 
körbe kell járni, hogy mi a legcélszerűbb megoldás, így határozat nem született. 
Basky András polgármester 
Ha valakinek van jó javaslata, akkor tegye meg ezzel kapcsolatban. 
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Egyebek 
6.3.) Új sportcsarnokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Füzy András urat. Kérem a polgármester urat, hogy 
mondjon az újonnan épülő sportcsarnok jelenlegi helyzetéről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Egy olyan sportcsarnokot tudunk létesíteni, ami több funkciót tud, mint a jelenlegi. 
Győri mintára lenne megépítve a sportcsarnok. Az egyeztetés során az történt, hogy 
egy olyan sportcsarnokot szeretnénk ide is építeni, mint amilyen Győrben van. Az 
induló beruházási költsége 300 millió forint volt, de még belekerülne az öltöző, a 
kiszolgáló helyiségek és az egyéb berendezési tárgyak. A pályázati lehetőségek 
változása következtében mindent egy ütemben kell megcsinálni. Egy olyan csarnokot 
tudunk megépíteni, amely ideálisabban tudja kiszolgálni a lajosmizsei elvárásokat. Az 
Önkormányzat a saját hatáskörben levő dolgokat (víz, villany, gázbekötés, épület 
körüli tereprendezés, padok) bontási munkálatok, szennyvízbekötés, csapadékvíz 
elvezetése, kerítés, feliratozás) be tudná vinni a projektbe. A parkolók kialakítása is 
fontos. Az lenne a lényeg, hogy a csarnokot be tudnánk fejezni teljes egészében. A 
csőrendszer 5 millió forint lenne, villanybekötés 5 millió forint, gázbekötés 3 millió 
forint, parkoló kialakítása 16 millió forint, térburkolat 8 millió forint, szennyvízlekötés 
1 millió forint, kerítés 2 millió forint, feliratozás 500 ezer forinttal szerepel a 
kalkuláció szerint. Ez 44 millió forintos költség. Ha ezt a pályázatba be tudjuk tenni, 
akkor ennek csak a 30 %-át kell hozzátenni az Önkormányzatnak. Miután az első 
lépésen (a tervezésen) túl vagyunk, megnyílik a lehetőség arra, hogy a TAO-t 
begyűjtjük, ősszel a közbeszerzést lebonyolítjuk. A költségvetésben elkülönítettünk 20 
millió forintot az előkészítő munkákra. 
A második ütemmel nem számoltunk ebben az évben (belső berendezés). Jó esélyünk 
van arra, hogy a pályázatot benyújtsuk és a közbeszerzést ki tudjuk írni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Alapvetően munkacsarnoknak indult, de több funkcióval szeretnénk ellátni.  Az 
egyesületek részére, akik sportoló szándékkal jönnek majd a sportcsarnokba, 
sportirodát is szeretnénk kialakítani. A büfé kérdését is meg kell oldani. Ki kell 
alakítani öltözőket, orvosi szobát. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Mekkora plusz költségről beszélünk? 
Basky András polgármester 
460 millió forint a teljes csarnok költsége, ebben már minden benne lesz, s ez már a 
teljes kész épület költsége, s ebből kb. 45 millió forint az önkormányzati hatáskörben 
rendezendő költség. 
Füzy András  
Miután egybe kell a két ütemet vinni, így nem 100 %-ban, hanem 30 %-ban kell az 
önerőt hozzátenni, ezért kerestem meg az Önkormányzatot. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A ránk eső 30 %-ot mikor kell kifizetni az Önkormányzatnak? 
Fűzy András 
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Április 29-ig le kell igazolni, a Széchenyi Akadémia biztosítja ezt valamikor az őszi 
időszakban. 291 millió forint volt a bruttó felmért pályázati összeg. Ez volt az elnyert 
összeg. Azt mondtuk, hogy tárgyi eszközökkel (gépi berendezések, tárgyi eszközök, 
lelátók, öltözők, bútorzatok) fogjuk kiegészíteni. December 20-ig nem kaptuk meg az 
építési engedélyt, így abból a határidőből kifutottunk, és változott a törvény. Most 
jobban jártunk, mert bruttó 291 ezer forintba a tárgyi eszközöket nem tudnánk 
beletenni. 420 millió forint bruttó összegről beszélünk (a pálya, a lelátó, a bővített 
gépészet), növekedett az alapnégyzetméter (a helyi igények kérésének megfelelően), 
valamint ez az összeg tartalmazza a gépészeti eszközöket, szellőző berendezéseket. 
Olyan műszaki megoldásokat kell beleépíteni, ami a győri tervekben nem szerepelt, 
(hideg-meleg levegő befújás, stb.). Amit még pluszban felajánlottunk, hogy integráljuk 
be a projektbe és akkor 30 % önerő elég lesz hozzá. Így jön ki a 420 millió forint és a 
kb. 45 millió, ami összesen 465 millió forint bruttó költség. Az önkormányzat 38 
millió forintot biztosított eddig. A 290 millió forint és a 460 millió forintnak a 
különbségét, a 160 millió forintnak az önerejét kell biztosítani, ez 51 millió forint. 
Annyit kellene nekünk fizetni önkormányzati pénzből.  45 millió forint a 
közműfejlesztés. Elmondhatjuk, hogy egy sokkal fejlettebb és magasabb szintű 
sportcsarnok lesz. Ebben benne vannak a térelválasztó függönyök is, a bordás falak, 
pályafestés, stb. 
Basky András polgármester 
Korábban úgy gondoltuk, hogy kevesebb lesz, de annyi változás történt, hogy sokkal 
ideálisabb csarnokot tudunk létesíteni így, ha mindent beleteszünk a pályázatba, amit 
lehet, mert akkor az önerőnek csak a 30 %-át kell letenni. 
Füzy András 
Az 1 % nem érkezik meg hozzánk, mert az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz érkezik 
ekkora projektnél. A kötelező közreműködési díj 2 %, a pályáztatás 1,5 %. Ki kell 
választani a kivitelezőt, ez 4,5 % a projektben. Ennek az önerejét mi biztosítjuk, ez 25 
millió forint, így a beadott pályázat 485 millió forint lesz, mert ezeket a díjakat ki kell 
fizetni a közreműködő szerveknek. Ez a 25 millió forint tartalmazza a könyvvizsgálati 
díjat is, mert az elszámolásokat is könyvvizsgálónak kell átadni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Amikor utoljára beszéltünk erről a csarnokról, a polgármester úr elmondta, hogy 
mennyi pénzt kell költeni. Arról volt szó, hogy elutaljuk a 38 millió forintot és kapuk 
egy olyan csarnokot, ami alkalmas lesz arra, hogy ott edzéseket tartsunk. Azt tudtuk, 
hogy a sportcsarnok környékét nekünk kell rendbe tenni, de arról szó nem volt, hogy a 
30 %-ot, a különbséget nekünk finanszírozni kell. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez valójában úgy volt, hogy üres csarnokot kapunk. Mitől lett ez a csarnok 300 millió 
forintból 420 millió forint, miért lett 120 millió forinttal több? Ezt a segítséget meg 
kell köszönni, hogy ilyen segítséggel hozzá tudunk jutni egy ilyen felszereltségű 
csarnokhoz, ehhez a feltételeket meg kell teremteni részünkről, mert az életben ilyen 
lehetőségünk nem lesz. 
Füzy András 
A 291 millió forint egy hozott összeg volt. A Győr-Sopron megyei Püspökség 
visszalépett ettől. Ott volt egy jóváhagyott döntés, ami tornacsarnok volt. Két ütemre 
lesz bontva a fejlesztés, gépészeti munkákra és pályaburkolati munkákra. Annyi 



 16

változott most, hogy mi nem szóltunk bele az egyeztetésekbe. Helyi tervező vett részt 
az egyeztetéseken. Kompletten úgy néz ki, hogy 420 millió forint a beruházás.  208 
ezer forint a bruttó négyzetméter ár. Itt jött az ötletem, hogy amibe a kültéri 
fejlesztések lennének, rakjuk bele azokat a költségeket a projekt önrészébe. A 70 %-ot 
pályázati pénzből kaphatja meg az önkormányzat, 5-6 millió forint eltérés van az 
önkormányzat részére. A győrieknek 46 millió forint, az önkormányzatnak 51 millió 
forint lenne az önrésze, amit ki kellene fizetni. Én azt javasoltam, hogy ha a kivitelező 
kiválasztás megtörtént, utána kellene azt biztosítani. Először az önerőt kell elküldeni 
és utána lehet lehívni az adott ütemrészek szerinti összeget. A műszaki ellenőrzési 
összegnek rendelkezésre kell állnia, mert a nélkül nem tudjuk megcsinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
Hogyan látjuk az ütemet, hogy ott történni fog valami. 
Füzy András 
A módosított tervek elkészültek, egy módosítást fogunk beadni és akkor már az 
adaptált terv a sportcsarnok terve lesz. Ezzel párhuzamosan a kiviteli terveket fogjuk 
készíteni. Amikor lefutott a pályáztatás (szeptember hónapban lesz). December 20-a a 
következő feltöltési időszak. Július 1-től már lehet fogadni a TAO-t. 2017. 
februárjában meg fognak indulni a munkálatok. Van egy teljes év arra, hogy a 
maradék különbözeteket még be tudjuk fogadni. Ha a kivitelező kiválasztása 
megtörtént, akkor meg lehetne indítani a projektet. 
Belusz László ÖB elnök 
A Képviselő-testületet azért hidegen érintette, hogy erről a 100 millió forintról nem 
tudott. Aki a tervezővel egyeztetett, elfelejtette mondani, hogy még több mint 120 
millió forintot hozzá kell tenni. Önkormányzat részéről ki engedte azt, hogy annyi 
összegre fel lehet tornázni. Nem tudjuk, hogy ki engedélyezte ennek a 120 millió 
forintnak a hajdani kifizetését. 
Füzy András 
Amikor a költségbecslési díjak megvoltak, a polgármester úrral múlt héten beszéltem. 
Akkor gondoltam, hogy ezek a számok jönnek vissza és már itt is vagyok, hogy ezt 
jelezzem. 
Basky András polgármester 
Házon belül is most tudtunk idejönni ezzel a dologgal. Amikor nekem sincs olyan 
információ, amit meg tudok osztani, akkor én sem tudok konkrét dolgot mondani. 
Kovács Gábor és Sápi Tibor volt a szakmai hozzáértő személy. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezzel olyan csarnokot adunk, ami nagyon jó kapacitású. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Lehet az a verzió is, hogy legyen munkacsarnok. 
Basky András polgármester 
Amikor az első lépést megcsináltuk, láttuk, hogy ebbe még 20 millió forintot bele kell 
invesztálni. Azt mondtuk, hogy a külső dolgoknak a rendezését az önkormányzat fogja 
megoldani. Jelenleg itt tartunk. Ha 30 %-os TAO van, akkor azt mondtam, hogy 
csináljuk meg tisztességesen. 
Belusz László ÖB elnök 
Mi azzal számoltunk, hogy 2017-ben hozzátesszük a további 20 millió forintot. 
Basky András polgármester 
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Ha ezt a csarnokot meg tudjuk úgy építeni, ahogyan szeretnénk, akkor úgy gondolom, 
hogy jó helyre tesszük a pénzt. Így a csarnoknak a környékét rendbe tudjuk tenni annyi 
pénzből, mint amennyire számítottunk. Költségvetésünkben ezt a forrást meg tudjuk 
találni, ha máshogy nem, átcsoportosítással. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Amikor elkezdtük, akkor 291 millió forint kötelezettséget vállaltunk. Megváltozott a 
helyzet, ahogy elindultunk. Az 50 millió forintot az idén kell kifizetni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az iskola sportiskola. Nincs egy szék, egy pad, ahová le lehetne ülni a 
sportcsarnokban, a földön ülnek a gyermekek. Ez nem az iskola hibája. A 
sportcsarnoknál azért jött ki a különbözeti fizetési összeg, mert a padok nem voltak 
belekalkulálva a sportcsarnok építésbe. Az embereket le kell ültetni, kellenek 
mellékhelyiségek is. Ha nem tesszük bele a külső parkolóknak a létesítését, de az nem 
mindegy, hogy nekünk ez 30 %-ba kerül, vagy 100 %-ba. Nem mindegy, hogy csak 
munka csarnokot kapunk, vagy egy teljes komplett csarnokot. 
Belusz László ÖB elnök 
Ennek örülni kell, de valamilyen szintű átcsoportosítással ezt meg kell oldani, a 
polgármester úr is azt mondta. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A helyi vállalkozók kellene, hogy úgy érezzék, a TAO-t ne más városokba vigyék el, 
hanem ide kellene, hogy adják.  
Belusz László ÖB elnök 
Ezt támogatni kell, a pénzügyi forrást meg kell találni erre. Ez a mi tulajdonunkba fog 
kerülni. 
Orbán Antal települési képviselő 
A sportcsarnok nagyon kell. A Mizse KC ezt megcsinálta volna korábban, de nem jött 
össze. 
Basky András polgármester 
Ott az volt a baj, hogy ha elindítottuk volna, lehet, hogy nem 100 millió forintot kellett 
volna beletenni, hanem 300 millió forintot. 
Füzy András 
Projekt lebonyolítására tettem egy javaslatot. Létrehoznánk mi egy KFT-t a 
Kosárlabda Szövetség részéről, ő végezné a bonyolítást, s a használat előtt átadnánk az 
önkormányzat részére az épületet. Miért fontos ez? Azért, mert könnyebb az 
átláthatósága, nem a többi projekttel párhuzamosan zajlanak. Április 29-ig ezt a KFT-t 
meg kell alakítani, ha emellett dönt az önkormányzat.  
Basky András polgármester 
Jobb, ha egy projekt van egy helyen kezelve. 
Füzy András 
A Széchenyi Kosárlabda Szövetség pályázhat 100 %-os kerettel. Amikor elkészül a 
sportcsarnok, átadták a hatósági engedélyt, akkor az önkormányzat részére átkerülne a 
sportcsarnok. Jövő hét végén meg kell alakítani ezt a gazdasági társaságot, a gazdasági 
társaságnak kell beadni a pályázatot, a KFT alakításnak a dolgát bele kell foglalni a 
szerződésbe.  
Belusz László ÖB elnök 



 18

Ha ez a legjobb megoldás, akkor mehet a KFT-s dolog és meg kellene nézni, hogy ez 
mennyire problémás. Köszönöm mindenkinek a segítségét, határozatot nem hoztunk, 
mert nincs írásos előterjesztés, majd később dönt a testület. 
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 
berekesztem 16.00 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

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