
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 
LMKOH/570/2016. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2016. február 22-én  
megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
8/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

tének …../2016. (…..) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésről 

9/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az 
első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2016. (….) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása 

12/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára alapító okiratának módosítása 

13/2016. (II. 22.) ÖB hat. XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének  
elfogadása 

14/2016. (II. 22.) ÖB hat. Néptáncos ruhák vásárlásának támogatása 
15/2016. (II. 22.) ÖB hat. Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 

város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
16/2016. (II. 22.) ÖB hat. A városközpont fejlesztése kapcsán 

irányvonalak meghatározása 
17/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város 2016. évi kulturális Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi rendezvény 
naptárának jóváhagyása 

18/2016. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2016. évi munkatervének jóváhagyása 

19/2016. (II. 22.) ÖB hat. Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület  
Alapszabályának elfogadása 

20/2016. (II. 22.) ÖB hat. Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkor- 
mányzatának Képviselő-testülete között létrejött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
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J EGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2016. február 22-én reggel 8.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott 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 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 

      Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Horváth Sándor pályázati referens 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai 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 egy 
plusz napirendi pont felvételére javaslatom, mely „az ALEXA-DENT Kft és 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete között létrejött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása”. Aki ezzel a kiegészítéssel 
elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-         Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete az első la-          polgármester 
     káshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) ön- 
     kormányzati rendelt módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
     tének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016.          polgármester     
     évi költségvetésről 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2016. (…..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mű- polgármester 
     ködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
4./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasá- Basky András 
     gi Szervezete alapító okiratának módosítása    polgármester 
     II. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapí- Basky András 
     tó okiratának módosítása      polgármester 
5./ XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása       Basky András 
          polgármester 
6./  Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvény naptárának Basky András 
      elfogadása        polgármester 
7./  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi    Basky András 
      munkatervének jóváhagyása      polgármester 
8./  Pályázati lehetőség városi zöld infrastruktúra hálózat rekonst- Basky András 
      rukciójához        polgármester 
9./  Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályá- Basky András 
      nak elfogadása        polgármester 
10./ Az ALEXA-DENT Kft és Lajosmizse Város Önkormány- Basky András 
       zatának Képviselő-testülete között létrejött egészségügyi  polgármester 
       feladat-ellátási szerződés módosítása  
11.) Egyebek     
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.352.986 eFt, 
ebből a működési költségvetési bevételek: 1.132.986 eFt, a felhalmozási költségvetési 
bevételek: 4.100 eFt. 
A költségvetési kiadások főösszege: 1.352.986 eFt, ebből a működési költségvetési 
kiadások: 1.149.764 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 58.302 eFt, a 
tartalékok: 144.920 eFt. 
Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.352.986 eFt 
(intézményekkel együtt). 
A költségvetés 57 770 eFt általános tartalékot, és 87.150 eFt céltartalékot tartalmaz. 
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A költségvetésünk támogatási összegei csökkennek évről-évre. Meg kellene próbálni, 
hogy a bevételi oldalunk növekedjen. (iparűzési adó, idegenforgalmi adó). Meg 
kellene próbálni azokat a vállalkozókat segíteni, akik nekünk termelnek és ebből plusz 
bevétel fog származni. 
A 18. oldalon az önkormányzat éves kiadásánál beszéltünk az egyeztető tárgyalás 
során, hogy a parknál plusz 1 fő kerül betervezésre a parkosok irányítására, 
remélhetőleg ezzel javulna az elvégzett feladat. 
Az idegenforgalmi adó, és az iparűzési adó vonatkozásában a biztonság felé lett 
tervezve a költségvetés. 
23. oldal: útkarbantartás, traktorvásárlás. 
24. oldal: sport célú támogatás. A támogatásra szánt 11 millió forintot szeretném 
megemelni. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai. Bejött a települési támogatás. Erre a célra 9,8 millió 
forint van a költségvetésben előirányozva. 
Felhalmozási kiadások. Itt látjuk a korábban meghatározott célokat, ezeket tartalmazza 
a táblázat. Betervezésre kerültek a tűzcsapok, közvilágítási lámpák költségei is. Van 
földmunkagép, kamera rendszer bővítés, optikai hálózat, egészségház fejlesztés, fűtési 
rendszernek a korszerűsítése. Céltartalékokat tartalmaz a költségvetés. 4.300.000.- Ft-
ot sikerült nyerni a testvérvárosi pályázaton, ez a Lajosmizsei Napok rendezvényeit 
meg fogja színesíteni. Iskola-tó fejlesztésére kb. 4 millió forint áll rendelkezésre, ami a 
polgármesteri bál bevételéből származott.létszám. 
IGSZ költségvetési bevétele: 266.382 ezer Ft, létszám 43,5 fő. 
Művelődési Ház bevételei: 63.700 ezer Ft, engedélyezett létszám 12 fő. Itt plusz egy fő 
megjelent. A helytörténeti kapcsolattartásra, illetve a Művelődési Ház igazgatójának 
segítésére. Így a korábbi 11 főről 12 főre emelkedett a létszám. Tavaly 57 millió 
forintból gazdálkodtak, most 63 millió forint ez az összeg. 
Egészségház: A költségvetési főösszeg 205 millió forint, a létszám 37 fő. 
Az óvoda és bölcsőde 0,25 fős bölcsődei létszámnövekedése abból van, hogy 6 órásból 
8 órás lett az egyik dolgozó. 
A költségvetésből és az egész tervezésből látszik a gondos, óvatos tervezés, láthatjuk, 
hogy később, ha bevételünk származik, az óvatosság elvét továbbra is figyelembe kell 
venni. 
dr. Balogh László jegyző 
Néhány elírási hiba van az anyagban.  26. oldal. A beruházási kiadások főösszege nem 
44 millió forint lett, hanem 47.586 eFt, s ez felhalmozási kiadás. 
18. oldal: 2. pont. 1. pontba beírjuk ezt a 47.586 eFt-ot, s a felhalmozási kiadások 
51.086 eFt lesz, s a tartalékok összege is megváltozik, 144.920 eFt helyett 142.177 eFt 
lesz, az általános tartalék 50.770 eFt-ról 55.027 eFt-ra változik. Ez a változás érinti a 
16. oldalon lévő táblát is, ami az önkormányzat kiadása. A felhalmozási kiadások 
61.045 eFt-ra nőnek, tartalékok megváltoznak, a 144.920 eFt csökken 142.177 eFt-ra, 
az általános tartalék 55.027 eFt. A 11. oldalon a 2. bekezdés b./ pontjában az általános 
tartalék 55.027 eFt-ra csökken. Tartalékok: 2. bekezdés b./b. pont 142.177 eFt-ra 
csökkennek, a felhalmozási költségvetés 61.045 eFt-ra nőnek. Átalakítottuk ennek a 
táblának a szerkezetét.  
A 35. oldalon elírás van. A helyi adóknál 398 millió forintos bevétellel számolunk, 
ennél fogva megváltoznak a sorok. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
11. oldal: A tárgyévi költségvetési hiány 70 millió forint, pénzmaradványból ennyi jön 
le? 
Basky András polgármester 
Ez nem hiány, hanem 70 millió forinttal szeretnénk többet költeni, mint amennyit 
tavaly. 
dr. Balogh László jegyző 
A bevétel összegét az államtól kapott támogatási összegek, saját bevételek és a 
finanszírozásból kapott bevételek alkotják. 
Basky András polgármester 
215 millió forint áthozott pénzösszeg van. Igyekeztünk a költségvetést úgy 
összeállítani intézményvezetőkkel, alpolgármesterekkel, bizottsági elnökökkel, hogy 
az mindenkinek elfogadható legyen. Lényeg az, hogy a bizottsági tárgyalásokon olyan 
formába kerüljön, hogy azt a Képviselő-testület is támogatni tudja. A sportcsarnoknál 
lesz területrendezési munka, amit el kell végezni. Erzsébet utalványra tettünk be pénzt. 
Intézmény felújítás mindenki számára fontos. Ez a három tétel összesen 65 millió 
forint. Az általános tartalékot feladattal fogjuk megterhelni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. Van-e még észrevétel? 
Basky András polgármester 
Még egy közterület felügyelőnek a beépítését szeretnénk, de ezt még a költségvetésbe 
nem tettük bele. 
Orbán Antal települési képviselő 
Nincs bérfejlesztés elkülönítve? 
Basky András polgármester  
Pénzmaradványt szoktuk szétosztani. Ha bérfejlesztés irányába elmozdulunk, akkor 
nem lesz tartalékunk és fejlesztési forrás. Ezt a problémakört akkor tudjuk megoldani, 
ha központilag lesz bérfejlesztés. Nehéz megtalálni az összhangot, hogy a 
fejlesztéseket is meg tudjuk oldani és bérfejlesztés is legyen. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
215 millió forintos pénzmaradvány komoly és jelentős tétel. Ezek a pénzügyi források 
biztosítják azt a lehetőséget, hogy az újonnan kijövő EU-s pályázatokon részt tudjunk 
venni. Szeretném, hogy az egészségügyi területek sem felejtődjenek el, ha pályázati 
lehetőség lesz. 
Az egészségügyben a régi autónak a cseréjére is szükség lenne és az egészségügyi 
eszközök pótlására is. Gázkazán cseréjére kértem árajánlatot, ezzel a problémával 
fogok jelentkezni majd. Köszönöm. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. 
Basky András polgármester 
Az óvodás pályázatnak az előkészítése folyamatban van. A KEOP-os pályázatokra 
érdemes odafigyelni. 10000 fő feletti települések belterületre nem pályázhatnak. Meg 
van az, hogy melyik típusú feladatot honnan lehet pályázni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Működési költségvetésünk, bevételünk 1.132.000.000.- Ft és helyette 19 millió 
forinttal többet költünk. 
Belusz László bizottság elnöke 
A bevételi forrásokat kell emelni, és lehetővé tenni, hogy ezek nőjenek. Köszönöm. 
Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e észrevétel, hozzászólás? 
Varga Mária bizottsági tag 
A Művelődési Ház költségvetéséből nem derül ki, hogy a Lajosmizsei Napokra 
mennyi összeg van betervezve. Mennyit fog megszavazni a testület Lajosmizsei 
Napokra? 
Belusz László bizottság elnöke 
4.300.000.- Ft a pályázati pénz erre a célra. 
Basky András polgármester 
A Művelődési Ház költségvetésébe beépülnek azok a feladatok, amik a Lajosmizsei 
Napok kapcsán felmerülnek. Most a költségvetésben fogjuk helyre tenni a számokat. 
A Művelődési Ház költségvetésébe beépítésre került a Szamóca Fesztivál 1.200.000.- 
Ft-os tétellel. Ezt 2 millió forintra felemeltük. A Hírlap költsége 6 hónapi számmal van 
benne a költségvetésben. A Lajosmizsei Napokra a 4 millió forint mellett még plusz 
4.300.000.- Ft pályázati pénzösszeg áll rendelkezésre. Több mint 8 millió forint van a 
Lajosmizsei Napokra. Benne van a Grilázs majális költsége, az Adventnak a költsége 
300.000.- Ft-al. A Szüreti felvonulás, tarhonya fesztivál költségei is benne vannak a 
Művelődési Ház költségvetésében. Azok az együttesek, akik tömegeket vonzanak, sok 
pénzt kérnek. A tavalyi 1,5 millió forintos költségvetéshez képest az idén 4 millió 
forintos költségvetés van betervezve a Lajosmizsei Napokra. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A GOMÉP-nél kihelyezett kamera olyan helyen van, ahol nincs megvilágítva. 
Orbán Antal települési képviselő 
A Posta-tóhoz is jó lenne közvilágítási lámpa. 
Basky András polgármester 
Ezeket le kell írni, Szilágyi Ödön rendezni fogja. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Lajosmizse óriási problémája a csapadékvíz elvezetése. Örülök, hogy a földmunkagép 
most beszerzésre kerül.  
Egyes utak fel vannak újítva, a csatornások kijavították a problémát, de az útjaink 
tönkre mennek, ha nem lesznek megjavítva. Ez minden nap megmérgezi az emberek 
hangulatát. 
Basky András polgármester 
Az utak mellett valóban kell csapadékelvezető árok, s nagyon sok helyen javításra 
szorulnak, de ez csak folyamatosan tud megvalósulni, ahogy lesz rá pénzügyi fedezet. 
Belusz László bizottság elnöke 
A költségvetéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás még? Nincs. Elfogadásra 
javaslom a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását az itt 
elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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8/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
tének …../2016. (…..) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésről 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
   tének 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét az ülésen elhang- 
   zott kiegészítésekkel, módosításokkal. 
   Határidő: 2016.  február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Elkészült a rendelet-módosítás. Fontos, hogy az első lakáshoz jutók támogatásban 
részesüljenek, s három évig nem idegeníthetik el az ingatlant, amelyre a támogatást 
megkapják. A három év alól kivételt képezzen, ha valaki a támogatott ingatlant 
Lajosmizsén belül másikre cseréli. Korábban kizárta a rendelet, hogy nem részesülhet 
támogatásban, ha bérleti jogviszonnyal rendelkezett valaki. Itt javaslom a 90 napot 180 
napra változtatni. A melléklet tartalmazza a kiegészítéseket. Ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az előterjesztés támogatását javaslom.  
Sebők Márta bizottsági tag 
A rendelet 3. §. (2) bekezdése b.a.) pontjában a kérelemhez mellékelni kell 
lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi szerződést és tulajdoni lapot. Kérném, 
hogy a rendeletbe kerüljön bele, hogy az előszerződés nem elfogadható.   
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az lenne a cél, hogy minél többen igénybe tudnák venni ezt. Valami olyan 
rendszerben gondolkodjunk, amivel a fiatalokat is itt tudjuk tartani és az értelmi 
fiatalokat is. Van olyan réteg, aki közalkalmazott, vagy köztisztviselő és nem tudja 
igénybe venni. Erre lehetne-e valami megoldást kitalálni? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Miért kell korlátot beépíteni. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha összeghatárt építenénk, akkor korlátot építünk be. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ne legyen jövedelemhatárhoz kötve az első lakáshoz jutók támogatása. 
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Orbán Antal bizottsági tag 
Mindenki, aki beadja az igényt, kapjon támogatást. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megfontolandó, mert tavaly is két fő kapta meg. 
Basky András polgármester 
Többféle variáció felmerült. A jövedelem határ eltörlése, az előszerződésre ne adjunk 
támogatást, a 90 nap felemelődik 180 napra, Lajosmizsén cserére legyen lehetőség a 
támogatott ingatlannak, ezek kezelhetők. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendeletének módosítását az elhangzott kiegészítésekkel. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. 

(IV. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti  
módosítását az elhangzott kiegészítésekkel. 

   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnök 
Az I. részben meg vannak határozva olyan feladat- és hatáskörök, amik átkerülnek a 
polgármester hatáskörébe, s ezek a nyomvonal jellegű építményekhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntések. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Azt is bele kellene tenni, hogy Lajosmizsén ne lehessen elhelyezni külterületen 
műtárgyakat. 
A trafó állomások létesítését érdemes lenne megfontolni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ez kezelhető. 
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A II. rész: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Lajosmizse Város Önkormányzata 
között létrejött együttműködési megállapodás módosítása. 
III. rész: 2016. január 1. napjától módosult a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló törvény. 
Ezekkel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, módosító javaslat? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

nek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011.  
(IV.14.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés 
1. melléklete szerint.  
Határidő: 2016. február 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
alapító okiratának módosítása 
II. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának 
módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára módosító okiratát is önálló 
határozatban kell elfogadni. Az előterjesztés tartalmazza a módosító okiratokat. A II. 
határozat tervezetnél a határozatban a „2” melléklet helyesen „1” melléklet és ezt a 
mellékletnél is javítani kell. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Nincs. Elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete alapító okiratának módosítását az előterjesztés I. határozata szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
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  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító  
  okiratának módosítását. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának 
módosítását az elhangzott helyesbítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratá- 
   nak módosítását az elhangzott helyesbítéssel. 
   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása 
Belusz László bizottság elnöke 
E napirendet véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és bizottságunk kapta 
meg. Az anyagot Horváth Sándor készítette. A Lajosmizsei Napok programja 
augusztus 18-án testvérvárosi fogadással kezdődik, illetve a Lajosmizsei napok 
megnyitójával. 
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatára három programtervezet lett összeállítva, 
A, B, C. variáció szerint, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
A Lajosmizsei Napok programtervezetének megvalósítására pályázati pénzt is nyert az 
önkormányzat, mely segít finanszírozni a Lajosmizsei Napok programtervezetével 
kapcsolatos költségeket. 
Kérek ezzel kapcsolatban véleményeket, észrevételeket. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezt a programot már tavaly is megpályázták, gratulálok, hogy a pályázat sikeres lett. 
Nagyon szeretem a Csík zenekart és Rúzsa Magdit, de ezt én kihúznám a műsorok 
közül, mert nagyon sok a fellépési díjuk. Lajosmizsére ilyen drága műsorszámokat 
betervezni nem kérnénk. A lajosmizsei és a testvérvárosi csoportok gálaműsorát 
javasolnám, és a lajosmizsei táncosoknak a ruhájára fordítanám azt a pénzt. Az is 
lényeges lenne, hogy helyi csoport kaphasson olyan támogatást, hogy tudjanak belőle 
előrehaladni, fejlődni. 
Augusztus 20-án az Illés emlékkoncertet jónak tartom. 
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Meg kellene hívni Jászberényt is. Tűzzománcból elkészítették Lajosmizse címerét. 
Ennek átadását a Lajosmizsei Napok keretébe kellene bonyolítani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ha eljön a testvérváros is, akkor az ő fellépőikből is lehetne a központi parkban 
előadás. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Vonzó, népszerű előadóművészeknek a meghívását is intézzük. Nem tudjuk 
megcélozni, idevonzani a környező települések látogatóit a helyi művészekkel. A 
javasolt művészekkel még nincs időpont egyeztetve. Az Illés emlékkoncert 
mindenképpen célszerű lenne. Minden évben igény, hogy a tűzijáték előtt egy olyan 
neves fellépő legyen, aki odavonzza a közönséget. 
Mezei Anett bizottsági tag 
Rúzsa Magdit szeretjük mindannyian, de annyi pénzért nem szeretnénk.  Nálunk a 
táncklubnál a „B” verzióra szavazott mindenki. Az Illés emlék koncert is jó. Nagyon 
örülök, hogy a vendégek bemutatkozó csoportjainak műsora átkerült szombatra. A 
gálaműsor is jó ötlet. A sportnapnál a lovasokat is bele kellene tenni a műsorba. 
Köszönöm. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Egyetértek a véleményekkel. Rúzsa Magdi koncert nagyon drága, de egy 
színvonalasabb programot meg kellene próbálni. Jó a Tóth Vera is, de ő csak a 
fiatalokat képviseli, a Kovács Kati pedig az idősebb korosztályt. Próbáljunk meg 
komolyabb programmal szerepelni, a Csík zenekar jó lenne, ha szponzorok tudnának 
ebben segíteni. Az önkormányzat is tegye bele az 1 millió forintot és ez mindenkinek 
megfelelő lenne. 
Varga Mária bizottsági tag 
Évek óta alulfinanszírozott volt a Lajosmizsei Napok programja. Az itt élőknek fel kell 
kínálni egy lehetőséget, hogy jól érezzék magukat. Ha folyamatosan 
alulfinanszírozzuk, akkor nem lesz látogatottság. Ez a település elég nagy, de azt 
kellene nézni, hogy a helyi lakosságot mi az, ami inspirálja, hogy kijöjjön. Egy 
vállalkozó a színvonal mellé adja a nevét. Tavaly Gór József a tűzijáték szponzorálását 
felvállalta. Ilyen vállalkozókat kellene keresni és találni. Egy kicsit a színvonalat meg 
kellene emelni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az, hogy az elmúlt évben mind a március 15-i ünnepség, mind az augusztus 20-i 
ünnepség látogatottsága nem az elvárásoknak megfelelően alakult, ez nem a lakosokon 
múlik. Valójában úgy van, mint ahogy azt az előttem hozzászóló Varga Mária 
bizottsági tag mondta, hogy a színvonalat egy kicsit meg kellene emelni, az pedig 
pénzbe kerül. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Hamarabb kellene a Lajosmizsei Napok programtervezetének az előkészítő munkáit 
elkezdeni. Ha igazi szintet akarunk emelni, akkor már most 2017-re kellene 
összpontosítani műsort illetően. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Igen, a 2017-es rendezvényre már most el kellene kezdeni a művészek leszervezését. 
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Basky András polgármester 
2 millió forintból, mint ami eddig a Művelődési Ház rendelkezésére állt Lajosmizsei 
Napok lebonyolítása címén, nem lehet színvonalas Lajosmizsei Napok rendezvényt 
lebonyolítani. Az előadóművészek különféle árakon vállalják a fellépéseket (100 eFt, 
300 eFt, 1 M/Ft, 2 M/Ft). Addig nem tudjuk megmozdítani a lajosmizsei lakosokat a 
rendezvények látogatására, amíg nem tudjuk megteremteni a nívós feltételeket. Én 
elég sok szponzort hoztam már a Lajosmizsei Napok vonatkozásában, kérek 
mindenkit, hogy aki ebben tud, segítsen. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A helyi fellépőket is támogatni kell, de, hogy a lakosság kimozduljon, nívósabb 
előadókat kell hozni. Mivel most több pénz áll rendelkezésre, a színvonalat is emelni 
kell és a helyi fellépőket is támogatni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én a Csík zenekarra szavazok. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A gálaműsort is meg kell csinálni. 
Orbán Antal települési képviselő 
A Lovas színház műsorát augusztus 20-ra kellene tenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én is a Csík zenekart javaslom, de ha ők nem lehetnek valamilyen okból, akkor ilyen 
színvonalú műsorban kell gondolkodni. 
A gálaműsort be kell tenni a helyiekkel és a testvérvárosi csoporttal összeállítva. A 
Lovas színház is lehet. A sportnapra a lovas programot is bele kellene tenni. Az Illés 
emlékkoncert is benne lehetne. 
Basky András polgármester 
Kérném, hogy próbálja lekötni a Művelődési Ház igazgatója, hogy kiket tudna lehozni 
ide. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, javaslata a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Az Önkormányzati Bizottság a Csík zenekart, a gálaműsort a helyi és testvérvárosi 
csoporttal, az Illés emlékkoncertet, a Lovas színházat, a sportnapra a lovas programot 
javasolja a rendezvénysorozatba beletenni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének  
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  a 
  XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetét azzal, hogy legyen benne a  
                      Csík zenekar, a gálaműsor a helyi és testvérvárosi csoporttal, az Illés  
                      emlékkoncert, a Lovas színház, s a sportnapra a lovas program. 



 13

  Határidő: 2015. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Szavazásra teszem fel Józsáné dr. Kiss Irén javaslatát, hogy a néptáncos ruhák  
vásárlásához nyújtsunk-e támogatást. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 
14/2016. (II. 22.) ÖB határozat 
Néptáncos ruhák vásárlásának támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága javasolja, hogy a néptáncos fellépő ruhák  
  megvásárlásához nyújtson támogatást az önkormányzat. 
  Felelős:  Bizottság 
  Határidő: 2016. február 22. 
 
 
5 perc szünet 10.45 órakor. 
10.50 órakor folytatódik az ülés. 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázati lehetőség városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójához 
Belusz László bizottság elnöke 
A „zöld város” napirenddel folytatnánk. 
Az Iskola-tó Farkas Gábor tervei alapján, a Városház tér, a sétáló utca, a központi park 
felújítása, a Piac tér felújítása, Szent Lajos utca felújítása, Ceglédi út felújítása. 
Nagyjából ezek lennének benne a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójában. Ez 
szép és mindenki számára fontos. Mindenki várja, hogy ezek megvalósításra 
kerüljenek.  
Borbély Ella bizottsági tag 
Piac csarnokról beszéltünk. Azt elvetettük, hogy a meglévőt újítjuk fel. 
Basky András polgármester 
Nincs elvetve semmi és nincs lefixálva sem. 550 millió forint van a „Zöld város” 
projektre, 60 millió forint az Iskola-tó környékére és 200 millió forint, ami 
gazdaságfejlesztésre a „Zöld város” program keretében. Piacnál is felvetődött a 
lehetősége, de csak akkor, ha van létjogosultsága. A piaccal valamit kezdeni kell. 
Minimum az, hogy a meglévőt felújítjuk, vagy egy új csarnokot építünk. Kérdés, hogy 
át tudjuk-e fordítani a lajosmizsei közönséget arra, hogy elmozduljon a megszokott 
szokásaitól, s a leendő piaccsarnokot használja intenzíven vásárlásra.  A piacot úgy 
kellene felújítani, hogy aki vásárol, az fedett csarnokban tudjon vásásrolni. A tervezési 
költségek is benne vannak a 860 millió forintban. 
Belusz László bizottság elnöke 
Oda lehet szoktatni a lakosságot, ha megfelelő tartalommal fel tudjuk tölteni a piacot. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A helyi vállalkozókat meg kellene kérdezni, hogy a vállalkozását ki akarja-e vinni, ha 
lenne ilyen piaccsarnok. Ha nincs ilyen igénye a vállalkozói szférának, akkor nem 
kellene foglalkozni ezzel a piaccsarnok vonatkozásában. Szükséges a piacfelmérés, 
helyi vállalkozók felkeresése, információkérés, igényfelmérés, kérdés, hogy van-e 
ilyen szándék? Ha nincs, akkor nem kellene vele foglalkozni. A piac felújítását 
javaslom csak. Nem látom, hogy mi a legfőbb szándék. Meg kellene határozni a 
stratégiákat, súlypontokat kijelölni, hogy azt mindenképpen meg akarjuk valósítani. 
Cél, hogy legyen szép városközpontunk, legyen rendben az Iskola-tó környéke. A 
meglévő terveknek a felhasználásával kellene megvalósítani az Iskola-tó, vagy a 
Városháza környékének a felújítását. 
Sokat beszéltünk a régi városháza környékéről, azt is rendezni kellene, hogy az ott 
lévő rendezvényeket szép környezetben lehessen megtartani. Ha a régi városháza 
udvarát meg szeretnénk csinálni, akkor az odavezető utat központosítani kellene. Ne 
csak szürke térkő legyen a régi Városház téren. Fontos lenne a Mizsei utcának a régi 
Városháza felé vezető kaput megnyitni. 
A régi Tűzoltó szertárban lévő funkciót áttenném, nyílt árkoknak a megszüntetése, 
parkolás lehetőségének a kialakítása, az épület elbontása. 
Szabadság téren a szökőkút megvalósítása Farkas Gábor terve alapján, a régi Turul 
emlékműnek a helyrehozatala is fontos lenne. 
A Városháza előtt olyan városképet kellene kialakítani, ami a Művelődési Ház előtt 
van. 
Basky András polgármester 
Azért kell a súlypontokat meghatározni, hogy azok el fogják vinni a pénz nagy részét. 
A gazdaságfejlesztési szerepkörnek szerepelni kell benne. Azt tartanám fontosnak, 
hogy a fővonalat össze kellene vonni. A képviselőkből kellene egy olyan csoportot 
összeállítani, akikkel erről lehetne beszélni. Fontos, hogy piac ügyben mi az igény. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Én a lakosságot kérdezném meg. Ismerni kell az igényüket. Nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy a lakosságnak szüksége van egy ilyen csarnokra, hanem 
csak a felújításra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Annak nincs értelme, hogy az önkormányzat megépítsen valamit, s utána szedje szét. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Parkolót burkolt területen lehet létrehozni. 
Basky András polgármester 
Van egy Turi Attila féle tervünk, van egy Farkas Gábor féle tervünk, és ki kell írni egy 
közbeszerzést. A pályázatban benne van a tervezési költség is. Amik itt elhangzottak, a 
860 millió forint ezt nem futná. 
Belusz László bizottsági tag 
Én azt javaslom, hogy minden bizottságból legyen ott valaki, javasoljuk Józsáné dr. 
Kiss Irén tanácsnokot is a „Zöld város” megbeszélésre. 
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.  
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy a TOP-2.-1.2-15 kódszámú 
pályázat előkészítése vonatkozásában:  
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I. a Városközpontnál: 
1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei 

alapján) 
2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca 

fejlesztése, felújítása 
3. Központi Park felújítása (Turul emlékmű, szökőkút, szoborcsoprot) 
4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út 

széle és a járda közötti terület) 
5. Szabadság téri társasházak előtti közterület rendezése (belső udvar) 

II.Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 
        1.Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 

 2.Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
III.Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása 

 
kerüljön megvalósításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 
város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága                                                                                                                                                                                                                                                
a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat előkészítése vonatkozásában az alábbi 
fejlesztési területeket határozza meg: 

 
      I.Városközpont 
                  1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei  
                      alapján) 
                 2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca  
                       fejlesztése, felújítása 

3. Központi Park felújítása (Turul emlékmű, szökőkút, szoborcsoport) 
4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle 

és a járda közötti terület) 
5. Szabadság téri társasházak előtti közterület rendezése (belső udvar) 
II.Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 
1.Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 
2.Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
III.Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása 

Felelős:   A bizottság 
Határidő: 2016. február 25. 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki a városközpont fejlesztése kapcsán elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
A városközpont fejlesztése kapcsán 
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadja a városközpont fejlesztése  
                                 kapcsán az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Belusz László bizottság elnöke 
Közművelődési feladat ellátása érdekében kulturális rendezvény naptárat kell 
összeállítani. Egy kis pluszt szerettünk volna a helytörténettel és a jászokkal 
kapcsolatban, pld. óvoda program, könyvtár program, egészségház program. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzátennivalója? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Március 2-ra tettük a Mesemondó versenyt. Az Ovigálát június 2-ről július 9-re. 
A 11. oldalon a nagy csoportosok műsorát június 16-ról június 7-re tettük az iskolával 
való elfoglaltság miatt. 
Varga Mária bizottsági tag 
Ez pozitív változás, hogy a Művelődési Ház igazgatójának jelzi mindenki a 
változtatást. Én elfogadásra javaslom a rendezvény naptárt. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvény naptárát azzal a módosítással, hogy 
a Mesemondó verseny 2016. március 2-a legyen, az Ovigála 2016. június 2-ről 2016. 
július 9-re, a nagy csoportos óvodások műsora 2016. június 16-ról 2016. június 7-re 
változzon. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
17/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város 2016. évi kulturális  
rendezvény naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  Lajosmizse város 2016. évi kulturális rendezvény naptárát az aláb- 
  bi módosításokkal: 
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a. mesemondó verseny 2016. március 2., 
b. ovigála 2016. június 2. helyett 2016. július 9., 
c. nagy csoportos óvodások műsora 2016. június 16. helyett 2017. 

június 7., legyen. 
 

Határidő: 2016. február 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének 
jóváhagyása 
Belusz László bizottság elnöke 
Minden évben készül majd ilyen munkaterv, s a Képviselő-testület fogadja el. A 
feladatok 6. pontban vannak megállapítva, melyek a következők: helyzetelemzés, 
vezetési feladatok, elérendő szakmai célok, szolgáltatások, reklámtevékenység, 
műszaki feladatok. Ezen belül további alpontok vannak, amik feladatként vannak 
meghatározva, plusz a mellékletek. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2016. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
 
Varga Mária bizottsági tag 
Igyekeztünk úgy összeállítani a munkatervet, hogy új tartalommal legyen feltöltve. 
 
Mezei Anett bizottsági tag 
A táncbajnokságot megrendeztük, ezt meg szeretném köszönni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervét. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára 2016. évi munkatervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi munka- 
  tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 
Belusz László bizottság elnöke 



 18

Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesületet 1999-ben 18 település hozta létre. 
2016-ban felvételre került Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és Ballószög 
Község Önkormányzata. Dőlt betűvel szerepelnek a változások. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, kérdés? Nincs. Elfogadásra javaslom az „Aranyhomok” 
Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályát. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta 
19/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület  
Alapszabályának elfogadása 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályá- 
  nak módosítását a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egy- 
  séges szerkezetbe foglalt tartalommal. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött dr. Dutkon Alexandra fogorvossal.  
A 2 db öltöző egyike közös használatú az intézménnyel, viszont a rezsi költséget az 
önkormányzat a részére számlázza ki. Kérte, hogy a költségeket a közösen használt 
öltöző vonatkozásában közösen viseljük. Jelenleg 25,31 m² ténylegesen használt 
terület után kerül kiállításra a számla, a jóváhagyást követően 24,59 m² ténylegesen 
használt területre kerül kiszámításra.  
Ez havonta 446.- Ft különbséget jelent, amely éves szinten 5.352.- Ft-tal kevesebb 
fenntartási költséget jelent az ALEXA-Dent Kft. részére. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki egyetért az ALEXA-DENT 
Kft és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete között létrejött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2016. (II. 22.) ÖB hat. 
Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse  
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés  
módosítása 
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HATÁROZAT 

 
        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
11.) Egyebek 
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 ülésünket ezennel berekesztem 
12.00 órakor. 
 
 
 

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


