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Az Önkormányzati Bizottság 2016. január 20-án,  
délután 14.00 órakor megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2015. (I. 20.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

6/2016. (I. 20.) ÖB hat.  A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba  
Tag választása 

7/2016. (I. 20.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadságütemezésének jóváhagyása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2016. január 20-án, du: 14.00 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Borbély Ella   bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Orbán Antal települési képviselő  
      Sápi Zsomborné PEB tagja 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta levezető elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai Önkormányzati Bizottság ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő van 
jelen. Belusz László bizottsági elnök és Mezei Anett bizottsági tag bejelentéssel van 
távol az ülésről. Ezekre tekintettel a mai ülés levezetését nekem kell elvégezni.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb módosító, illetve 
kiegészítő javaslata?  Javaslok egyebek napirendet. Amennyiben egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával az egyebekkel együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Basky András 
     Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttmű- polgármester 
     ködési megállapodás felülvizsgálata 
2./ A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag vá- Basky András 
     lasztása        polgármester 
3./ Lajosmizse Város Polgármestere szabadságütemezésé- Basky András 
     nek jóváhagyása       polgármester 
4./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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Sebők Márta levezető elnök 
Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást. Az volt 
a vélemény a polgármester úr részéről és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
is, hogy ahogyan eddig működött, működjön ezután is.  
A zárszámadást májusban kell benyújtani, ezzel módosulna a megállapodás. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az elhangzott 
módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2015. (I. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
   Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapo- 
   dást azzal, hogy a zárszámadás határidejét módosítani kell. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 
Sebők Márta levezető elnök 
A bizottságnak 5 fős tagsága van. 
Az elnök Basky András, tagjai Guti Istvánné, Sólyom János, Tari Endre és Rimóczi 
László. Tari 00 Endre miután elköltözik Lajosmizséről, köszönettel és tisztelettel 
visszaadná ezt a megbízatást. Van-e valami elképzelés az új tagválasztással 
kapcsolatban. Kit lehetne megbízni ezzel a feladattal? Van-e valakinek javaslata ezzel 
kapcsolatban? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én dr. Csire Gézánéra és Bérces István tiszteletes úrra gondoltam. Mindketten 
nyugdíjasok, én azt gondolom, hogy bármelyik örülne a felkérésnek. 
Varga Mária bizottsági tag 
Én Szabóné Mizsei Júliát szerettem volna, s korábban javasoltam is, de akkor nem 
javasolták. Egy felkérést viszont megérne. Sorrendet kellene állítani, hogy kitől 
kérdezzük meg először. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Úgy tudom, hogy Szabóné Mizsei Júlia lemondott a Pedagógus Olvasó Kör Elnökségi 
tisztségéről is, nem gondolom, hogy ezt elvállalná. 
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Basky András polgármester 
Szabóné Mizsei Júlia felkérése jelen esetben nem lenne célszerű. El tudom fogadni az 
újonnan elhangzott javaslat bármelyikét. A tiszteletes úr nem igazán szeret 
közszerepben részt venni, így én első körben dr. Csire Gézánét javasolnám először 
megkérdezni. 
Sebők Márta levezető elnök 
Van-e még más javaslat? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, hogy a 
Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba javasoljuk tagként dr. Csire Gézánét, 
vagy Bérces István tiszteletes urat felkérni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba  
Tag választása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba dr. Csire 
Gézáné, vagy Bérces István tiszteletes úr legyen felkérve a tagi  
tisztségre. 
Határidő: 2016. január 21. 
Felelős:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadságütemezésének jóváhagyása 
Sebők Márta levezető elnök 
Törvény írja elő, hogy a polgármesternek szabadságütemezési tervet kell készíteni, s 
ezt jóvá kell hagyni a Képviselő-testületnek. A polgármester úr elkészítette a 2016. 
évre vonatkozó szabadságütemezését. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 
Nincs. Ezt javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadságütemezésének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Lajosmizse Város Polgármestere 2016. évi 
szabadságütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint. 
Határidő: 2016. január 21. 
Felelős:     A bizottság 

4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta levezető elnök 
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Kérem a polgármester urat, hogy mondjon az anyaghoz kiküldött iskolai levélről  
néhány szót. 
Basky András polgármester 
Tájékoztatás jelleggel e témát a bizottság elé, majd a Képviselő-testület tagjai elé 
tárjuk. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola kérelemmel fordult 
az Önkormányzathoz. Szeretnének Cafetériát kapni, de az iskolai dolgozók bérének és 
juttatásának rendezése már nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az 
intézményvezetőnek a kitüntetési lehetőségek rendelkezésére állnak, ezzel élhet, ezt 
támogatni fogja a Képviselő-testület. Nem tudok lehetőséget adni arra, hogy az iskolai 
pedagógusokat Cafetériával tudjuk ellátni. 
Sebők Márt levezető elnök 
Mi lenne akkor, ha a pedagógusok ebédjét finanszíroznánk valamilyen formában? 
14.10 órakor megérkezett Belusz László bizottsági elnök, a bizottság a továbbiakban 6 
fővel határozatképes. 
dr. Balogh László jegyző 
Már nem a mi intézményünk, az üzemeltetés terén tudunk segíteni, de Cafetériát adni 
nem tudunk az iskolai dolgozók részére. A Cafetéria munkaviszonyhoz kötött, ezért az 
iskola dolgozói részére jogi értelemben ez nem adható. 
Basky András polgármester 
A költségvetés tervezése folyamatban van. Az intézmények minden évben leadják, 
hogy mit szeretnének igényelni a következő évben. Vannak olyan rendezvények, 
amikhez az Önkormányzat mindig szokott adni támogatást, mint például az „Eper 
Fesztivál”, „szüreti felvonulás”. Az lenne a kérésem, hogy amikor a költségvetést 
elfogadjuk, akkor az ilyen rendezvényeknek a költségeit is tegyük hozzá. A 
Rendezvény Naptár elfogadásánál kérjük, hogy a szervezendő rendezvények költségeit 
tegyék hozzá az intézmények a költségvetéshez. 
Sebők Márta levezető elnök 
Nem írnak ki pályázatot színházterem felújítására? 
Belusz László bizottság elnöke 
Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy meg kell keresni, hogy milyen 
formában lehetne pályázni a Művelődési Ház színháztermének a felújítására. 
Sebők Márta levezető elnök 
Köszönöm. Van-e még ezzel kapcsolatban hozzászólás? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 14.20 órakor. 

K.mf. 
 
 Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
 ÖB levezető elnök     ÖB elnök 
        jkv. aláírója 
 
 Sebők Márta  sk.     Borbély Ella sk. 
 ÖB levezető elnök     jkv. aláírója 
 ÖB tag      ÖB tag 
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