
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/2/9/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2017. február 17-én, de: 10.00 órakor 
megtartott rendkívüli   n y í l t   üléséről 

 készült jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
26/2017. (II. 17.) ÖB hat.  Pályázati felhívás sportszervezetek 

támogatásáról 
 
27/2017. (II. 17.) ÖB hat. Pályázati felhívás közművelődési célú 

tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról 

 
 
 
 

Zárt ülési hat. 
 
28/2017.  (II. 17.)ÖB.H. PIKANO-2000 Kft. eltérő nyitva tartás iránti 

kérelme  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2017. február 17-én, pénteken délelőtt 10.00 órakor, a Városháza 
Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt bizottsági üléséről 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Varga Mária bizottsági tag igazoltan van jelen az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
       
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom. Van egy 
másik napirend is, „Eltérő nyitvatartási kérelem elbírálása”, mely zárt ülés keretében 
történne. Aki a kiegészítéssel elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ I. Pályázati felhívás sportszervezetek támogatásáról Basky András 
     II. Pályázati felhívás közművelődési célú tevékeny- polgármester 
     séget folytató civil szervezetek támogatásáról 
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Zárt ülés  
1./ Eltérő nyitvatartási kérelem elbírálása   Basky András 
         polgármester 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Dodonka Csaba pályázati referens. A sportszervezetek és 
civil szervezetek támogatására 2017. február 17-én kerül kiírásra pályázati felhívás. A 
pályázati felhívás mellékleteként megtalálhatók a megfelelő formanyomtatványok, 
amiket a pályázóknak kell kitölteni. A pályázat beadásának határideje 2017. március 
01. A pályázatok elbírálásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület dönt 2017. évi márciusi soros testületi ülésén. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? Nincs? Aki 
elfogadja a sportszervezetek támogatásáról szóló pályázati felhívást, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2017. (II. 17.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás sportszervezetek 
támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 1. mellékletében található  
                      sportszervezetek támogatásáról szóló pályázati felhívás dokumentációja  
                      alapján. 
 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     Önkormányzati Bizottság 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról szóló pályázati felhívást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2017. (II. 17.) ÖB hat. 
Pályázati felhívás közművelődési célú tevékenységet 
folytató civil szervezetek támogatásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
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zati Bizottsága pályázatot ír ki az előterjesztés 2. mellékletében található 
közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezetek 
támogatásáról szóló pályázati felhívás dokumentációja alapján. 

 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2017. február 17. 

 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Nyílt ülési napirendi pontunk végéhez érkeztünk. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel? 
Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, nyílt ülésünket berekesztjük 10.20 
órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tag 
         jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


