
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
  
Ikt. sz.: LMKOH/2/10/2017. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottsága 2017. március 07-én, kedden  
13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 

bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
29/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Javaslat sportszervezetek támogatására 
 
30/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Javaslat közművelődési tevékenységet végző   
                                                      szervezetek támogatására 
 
31/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Javaslat egyéb szervezetek támogatására 
 
32/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Testvérvárosi Találkozó támogatására  
 
                                                      irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
33/2017. (III. 07.) ÖB hat.         Testvérvárosi kapcsolat felvétele a     németországi  
                                                      Unterkinach településsel 
 
34/2017. (III. 07.) ÖB hat.           Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
                                                      átfogó beszámolója a 2016. évről 
 
35/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. 
                                                      azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az  
                                                      önkormányzati ASP rendszer országos                  
                                                      kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra 
 
36/2017. (III. 07.) ÖB hat.          Dr. Dutkon Alexandra kérelme 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2017. március 07-én, kedden 13.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit  IGSZ vezetője 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Dudás Klára Könyvtár vezetője 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
                                                                                                                                                                                      
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság 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 egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben  nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Sport és közművelődési tevékenységet végző szervezetek Basky András 
     pályázati felhívására beérkezett pályázatok értékelése és  polgármester 
     egyéb szervezetek támogatására javaslat 
2./ Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat Basky András 
     benyújtásának jóváhagyása     polgármester 
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3./ Testvérvárosi kapcsolat felvétele a németországi Unter- Basky András 
     kirnach településsel      polgármester 
4./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára át- Basky András 
     fogó beszámolója a 2016. évről     polgármester 
5./ Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azo- Basky András 
     nosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkor- polgármester 
     mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” cí-  
     mű pályázati kiírásra 
6./ Dr. Dutkon Alexandra kérelme    Basky András  
         polgármester 
7./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Sport és közművelődési tevékenységet végző szervezetek pályázati felhívására 
beérkezett pályázatok értékelése és egyéb szervezetek támogatására javaslat. 
Belusz László ÖB elnök 
20 millió forintban fogadtuk el a sport- és közművelődési tevékenységet végző 
szervezetek támogatási keretösszegét. Rendkívüli bizottsági ülésen elfogadtuk a 
pályázati anyagot. Elküldésre kerültek és beérkeztek az anyagok. Az előterjesztésben 
jól látható, hogy a tavalyi évben mi volt, amit kapott az adott szervezet. Most kellene 
meghatározni, hogy hogyan tudunk ebbe beleférni. 
 
Javaslatom a sport szervezetek támogatását illetően: 

- Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület, 3.500.000.- Ft-os támogatást 
adott be, ezt elfogadásra javaslom, plusz 50.000.- Ft-ot versenyeken való 
részvétel. Ezt is javaslom megadni, 3.550.000.- Ft-ot javaslok. 

- Lajosmizsei Asztalitenisz Club, 200.000.- Ft-ot kaptak tavaly, 900.000.- Ft-os 
igénnyel éltek, 300.000.- Ft-ot javaslok. 

- Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás), 200.000.- Ft-ot kaptak 
tavaly, 1.500.000.- Ft-ot igényeltek, 1 millió forintot javaslok. 

- Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés) 600.000.- Ft-ot kaptak 
tavaly, 600.000. –Ft-ot igényeltek, 600.000.- Ft-ot javaslok. 

- Mizse Kézilabda Club, 4.600.000.- Ft-ot kaptak tavaly, 6.000.000.- Ft-ot 
kérnek, 5.000.000.- Ft-ot javaslok 

- Lajosmizsei UKC, 3.200.000.- Ft-ot kaptak tavaly, 3.800.000.- Ft-ot igényeltek, 
annyit is javaslok. 

- Főnix Dance Sport Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület, 300.000.- Ft-ot 
kapott tavaly, az idén 350.000.- Ft-ot kért, javaslom ezt az összeget. 

- N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület, 60.000.- Ft-ot kapott tavaly, az 
idén 90.000.- Ft-ot kért, javaslom ezt az összeget.  

- Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület, 150.000.- Ft-ot kapott tavaly,  
350.000.- Ft-ot kért, 200.000.- Ft-ot javaslok, plusz a versenyeken való 
részvétel 100.000.- Ft, így összesen 300.000.- Ft. 

- Lajosmizsei Sakk Kör, 100.000.- Ft-ot kapott tavaly, az idén 120.000.- Ft-ot 
kért, javaslom ezt az összeget. 
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Basky András polgármester 
Javaslom, hogy újra menjünk végig a támogatási javaslatokon. Az iskolánál 
működésre 3.450.000.- Ft-ot javasolnék, és az 50.000.- Ft-ot odatenném a futóverseny 
megrendezésére. 
A Mizse Kézilabda Klubnak 5.100.000.- Ft-ot javasolnék, a Jász-Kun Ijászoknak a 
kecskeméti verseny nevezési díjára a 126.400.000.- Ft-ot adnám meg, mert ez 5 fő 
nevezési díja, s így tudnak elszámolni vele. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Egyetértek vele, így a sport szervezetek támogatási összege az elhangzott 
támogatási javaslattal összesen 15.236.400.- Ft. 
 
Javaslatom a közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatását illetően: 

- Tündérkert Alapítvány, tavaly 180.000.- Ft-ot kapott, az idén 180.000.- Ft-ot 
igényelt, javaslom ezt az összeget. 

- Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport, 
tavaly 150.000.- Ft-ot kapott, 300.000.- Ft-ot igényelt, 200.000.- Ft-ot javaslok 
az idén. 

- Gyermekekért Plusz Alapítvány, 550.000.- Ft-ot kapott tavaly, az idén 
500.000.- Ft-ot igényelt, javaslom ezt az összeget. 

- Őszikék Nyugdíjas Klub, 150.000.- Ft-ot kapott tavaly, az idén 150.000.- Ft-ot 
igényelt, javaslom ezt az összeget. 

- Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület, tavaly nem kapott 
támogatást, 506.262.- Ft-ot igényelt, 400.000.- Ft-ot javaslok. 

- Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport tavaly 200.000.- Ft-ot kapott, 600.000.- Ft-ot 
igényelt. A pályázatuk érvénytelen, a Művelődési Háznak egy csoportjáról van 
szó, így nem tudunk adni támogatást. 

 
A közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása összesen 1.430.000.- 
Ft. 
 
Basky András polgármester 
A Csiperó csapatot támogatni kellene külön kategóriában. 
Belusz László ÖB elnök 
Rendben. 
Javaslatom az egyéb szervezetek támogatására: 

- Lajosmizsei Református Egyházközség, tavaly 300.000.- Ft támogatást kapott, 
az idén 300.000.- Ft-ot igényelt, javaslom ezt az összeget. 

- Medicopter Alapítvány, tavaly 50.000.- Ft-ot kapott, az idén nem jelölt meg 
támogatási összeget, javaslok részére 50.000.- Ft-ot adni. 

- Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyulásáért, tavaly nem volt 
támogatása, az idén sincs támogatási összeg megjelölve, nem javaslom a 
támogatását. 

- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, tavaly nem volt 
támogatása, az idén sincs támogatási összeg megjelölve, nem javaslom a 
támogatását. 
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- Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft, tavaly nem 
volt támogatása, nincs támogatási összeg megjelölve, javaslok részére 50.000.- 
Ft-ot adni. 

- Rákóczi Szövetség, tavaly 50.000.- Ft támogatást kapott, nincs támogatási 
összeg megjelölve, 50.000.- Ft támogatást javasol részére adni. 

- Reménytadó Alapítvány, tavaly nem volt támogatása, nincs támogatási összeg 
megjelölve, nem javaslom a támogatását. 

- Atyhai Templom, tavaly nem volt támogatása, nincs támogatási összeg 
megjelölve, nem javaslom a támogatását. 

- Fehérgyarmati Járás jégkárt szenvedett településeinek támogatása, tavaly nem 
volt támogatása, nincs támogatási összeg megjelölve, nem javaslom a 
támogatását. 

- Lajosmizséért Közalapítvány, tavaly 2.400.000.- Ft támogatást kapott, 
3.000.000.- Ft-ot igényelt az idén, 2.500.000.- Ft-ot javaslok. 

.-   Lajosmizsei Polgárőr Egyesület, tavaly 300.000.- Ft-ot kapott, az idén 600.000.-  
      Ft-ot igényelt, 350.000.- Ft-ot javaslok. 
- Vinnainné Csurpek Ágnes, tavaly nem részesült támogatásban, az idén 

295.654.- Ft-ot igényelt, 200.000.- Ft-ot javaslok. 
- Lajosmizse Rendőrőrs, tavaly 1.500.000.- Ft támogatást kapott, az idén 

1.500.000.- Ft-ot igényelt, 1.000.000.- Ft-ot javaslok. 
- Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület, tavaly nem részesült támogatásban, 

az idén 100.000.- Ft-ot igényelt, javaslom a 100.000.- Ft-ot. 
- Vajdasági Ifjúsági Fórum, tavaly nem részesült támogatásban, nincs támogatási 

összeg megjelölve, nem javaslom a támogatását. 
- Kecskeméti Pro Homine Alapítvány, tavaly 300.000.- Ft támogatást kapott, az 

idén 500.000.- Ft támogatást igényelt, 300.000.- Ft támogatást javaslok. 
Egyéb szervezetek támogatása összesen (ahol volt támogatási összeg megjelölve) 
4.900.000.- Ft. 
Belusz László ÖB elnök 
Megvitatásra bocsátom az anyagot. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Labdarúgó Club miért kap annyit? 
Basky András polgármester 
Azért, mert feljutottak a Megye 3-ba, ezért magasabbak a költségek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Helytörténeti Egyesület elismerése szükséges. 
Basky András polgármester 
Az elismerés és támogatás szükséges. A kitüntetést támogatom. Azon dolgoznunk 
kell, hogy egy kicsit előrébb lépjünk. Adjunk 200.000.- Ft-ot a 2017. évi 
programokhoz a szervezéshez és a működéshez, ha a lámpákat kell cserélni, akkor 
az Önkormányzat azt megcsinálja a Művelődési Házon keresztül. Akkor majd 
meglátjuk, hogy hogyan tudunk egy szorosabb együttműködést kialakítani a 
Művelődési Ház és a Helytörténeti Egyesület között. Az lenne jobb, hogy ha nem 
az Egyesület kapná minden pénzt, hanem a Művelődési Ház és az Önkormányzat 
is, s a segítséget megadnánk az Egyesületnek. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az Egyesület és az Önkormányzat tudna egy együttműködési megállapodást kötni, 
hogy ezt a gyűjteményt átadja a városnak. A tárgyalásokat ebbe az irányba kellene 
terelni. Fel kellene venni az Egyesülettel a kapcsolatot, hogy a felhalmozódott 
gyűjteményt adja át a városnak. 
Basky András polgármester 
A kiállítások költségére adjunk 200.000.- Ft-ot, ha szakmai dolog van, akkor a 
Művelődési Ház segítségét kérje, ha valamit javítani kell, akkor az pedig az 
Önkormányzat feladata. A Helytörténeti Egyesület működési költségre és 
kiállítások költségeinek szervezésére kapjon támogatást. 
A Rendőrségnek a működésre adjunk pénzt, valamint eszközbeszerzésre. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Adjuk 1 millió forintot azzal a feltétellel, hogy növelje a város kül- és belterületén 
a rendőri jelenlétet. 
Basky András polgármester 
Én azt javaslom, hogy a Rendőrségnél a támogatási összeg 500.000.- Ft működési 
feltételre és tárgyakra, 500.000.- Ft pedig a város kül- és belterületi feltételeinek 
javítására. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, összeállt a megtárgyalás után az új támogatási 
keretösszeg 21.366.400.- Ft-al, melynek felbontása az alábbiak szerint történik: 
Aki elfogadja a sportszervezetek támogatását az elhangzott javaslatok szerint, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Bejelentem személyes érintettségemet a Főnix Dance Sport Egyesület kapcsán, s 
nem kívánok szavazni a határozat elfogadásánál. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fő: Dóka-Mezei Anett nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 

      29/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
      Javaslat sportszervezetek támogatására 
 

Határozat 
 
      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati    
      Bizottsága a határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint fogadja  
      el a sport szervezetek részére rendelkezésre álló 2017. évi keretösszeg felosztását. 
 
      Felelős: Önkormányzati Bizottság 
      Határidő: 2017. március 07. 
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29/ 2017. (III. 07.) ÖB Határozat melléklete 
 

 
Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 

Támogatás jellege 

1. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

3.450.000.- Ft Működési támogatás 

2. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

50.000.- Ft Versenyeken való 
részvétel támogatása 

3. Fekete István 
Általános Iskolai 
Sportegyesület 

50.000.- Ft Versenyeken való 
részvétel támogatása 

4. Lajosmizsei 
Asztalitenisz Club 

 300.000.- Ft Működési támogatás 

5. Lajosmizse Városi 
Labdarugó Club 

(felnőtt labdarúgás) 

1.000.000.- Ft Működési támogatás 

6. Lajosmizse Városi 
Labdarugó Club 

(utánpótlás nevelés) 

  600.000.- Ft Működési támogatás 

7. Mizse Kézilabda Club 
 

5.100.000.- Ft Működési támogatás 

8. Lajosmizsei UKC 3.800.000.- Ft Működési támogatás 
9. Főnix Dance Sport 

Gyermek-és Ifjúsági 
Központ Egyesület 

   350.000.- Ft Versenyeken való 
részvétel támogatása 

10. N-18 Lajosmizse 
Postagalamb Sport 

Egyesület 

     90.000.- Ft Működési támogatás 

11. Jász-Kun Hagyomány-
őrző Íjász Egyesület 

200.000.- Ft Működési támogatás 

12. Jász-Kun Hagyomány-
őrző Íjász Egyesület 

126.400.- Ft Versenyeken való 
részvétel támogatása 

13. Lajosmizsei Sakk Kör 120.000.- Ft Működési támogatás 
Összesen: -              15.236.400.- Ft - 

 
 

Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatását az 
elhangzott javaslatok szerint azzal a javaslattal, amit a polgármester úr elmondott, 
hogy a Helytörténeti Egyesület 200.000.- Ft-ot kapjon, ezáltal ebben a kategóriában az 
összes támogatási összeg 1.230.000.- Ft. Köszönöm. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Bejelentem személyes érintettségemet a Gyermekekért Plusz Alapítvány kapcsán, a 
határozat elfogadásában a szavazásban nem kívánok részt venni. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fő: Kocsis Györgyné nem szavazott, - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
30/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Javaslat közművelődési tevékenységet 
végző szervezetek támogatására 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint fogadja el a 
közművelődési tevékenységet végző szervezetek részére rendelkezésre álló 2017. évi 
keretösszeg felosztását. 
 
Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2017. március 07. 

 
30/ 2017. (III. 07.) ÖB Határozat melléklete 

 
Megnevezés Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
Tündérkert Alapítvány 180.000.- Ft 
Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei 

Egyesület Lajosmizsei 
Csoport 

200.000.- Ft 

Gyermekekért Plusz 
Alapítvány 

500.000.- Ft 

Őszikék Nyugdíjas Klub 150.000.- Ft 
Lajosmizsei 

Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület 

200.000.- Ft 

Összesen: 1.230.000.- Ft 
 

 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az egyéb szervezetek támogatását az elhangzott javaslatok alapján, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Javaslat egyéb szervezetek támogatására 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 
határozat mellékletében szereplő táblázatban foglaltak szerint az egyéb szervezetek 
részére rendelkezésre álló 2017. évi keretösszeg felosztását. 
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Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2017. március 07. 

31/ 2017. (III. 07.) ÖB Határozat melléklete 
 

Sorszám Megnevezés Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Önkormányzati 

Bizottságának javaslata 
1. Lajosmizsei Református 

Egyházközség 
300.000.- Ft 

2. Medicopter Alapítvány 50.000.- Ft 
3. Peter Cerny Alapítvány 

a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért  

- 

4. Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú 

Egyesület 

- 

5. Dabas és Környéke 
Mentőorvosi-Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft. 

50.000.- Ft 

6. Rákóczi Szövetség 50.000.- Ft 
7. Reménytadó Alapítvány - 
8. Atyhai Templom  - 
9. Fehérgyarmati Járás 

jégkárt szenvedett 
településinek támogatása 

- 

10. Lajosmizséért 
Közalapítvány 

2.500.000.- Ft 

11.  
Lajosmizsei Polgárőr 

Egyesület 
 
 

   350.000.- Ft 

12. Vinnainné Csurpek 
Ágnes 

   200.000.- Ft 

13. Lajosmizse Rendőrőrs 1.000.000.- Ft, melyből 500.000.- 
Ft a működési bevételek 

javítására, és 500.000.- Ft a 
rendőri jelenlét fokozására kerül 

átadásra 
14. Romano Chachipe 

Lajosmizse Egyesület 
100.000.- Ft 

15. Vajdasági Ifjúsági 
Fórum 

- 

16. Kecskeméti Pro Homine 
Alapítvány 

300.000.- Ft 

Összesen:  4.900.000.-  Ft 
 
 
2./ Napirendi pont 
Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának 
jóváhagyása 
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Belusz László ÖB elnök 
Az „Európa a polgárokért” program (2014-2020) keretében ismételten lehetőség nyílt 
Testvérváros-program támogatására pályázatot benyújtani. 
A 2017. július 1. és 2018. március 1. között megvalósítandó programok támogatására a 
pályázatokat 2017. március 1-ig kell benyújtani. 
Varga Mária bizottsági tag 
Mekkora összegre lehet pályázni? 
Horváth Sándor pályázati referens 
4.300.000.- Ft-ra. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb hozzászólás, kérdés? Nincs. Javaslatom, hogy mindenképpen 
pályázni kell. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
32/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Testvérvárosi Találkozó támogatására  
irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Testvér- 
  városi Találkozó támogatására irányuló pályázattal kapcsolatban az elő- 
  terjesztés határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2017. március 9. 

Felelős:     ÖB 
 
3./ Napirendi pont 
Testvérvárosi kapcsolat felvétele a németországi Unterkirnach településsel 
Belusz László ÖB elnök 
Polgármester úr találkozott a testvérváros polgármesterével. Szeretnénk testvérvárosi 
kapcsolatokat kialakítani, s a szerződést megkötni a két város között. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Polgármester úrral már korábban beszéltünk erről, hogy mivel Jászberénnyel már  
kötött testvérvárosi szerződést, akkor kellene kötni Felsőlajossal  és Ladánybenével is. 
Mielőtt egy új külföldi kapcsolatot feltárnánk és szerződést kötnénk, előtte 
Felsőlajossal és Ladánybenével is a testvérvárosi szerződés megkötését gondoljuk át. 
Basky András polgármester 
Lehet ezt párhuzamosan is. A következő ülésre Felsőlajost is meg kellene hívni. 
Részükről a fogadókészség megvan, velük fel kell venni a kapcsolatot. 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztéstámogatásra méltó javaslat, elfogadásra javaslom. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja, hogy a testvérvárosi kapcsolat felvétele a németországi Unterkirnach 
településsel megtörténjen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Testvérvárosi kapcsolat felvétele a 
németországi Unterkirnach településsel 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a  testvérvárosi kapcsolat felvétele megtörténjen a németor- 
   szági Unterkirnach településsel. 
   Határidő: 2017. március 09. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2016. 
évről 
Belusz László ÖB elnök 
Minden egyesület beszámol az elmúlt évi tevékenységéről. A beszámoló 43 oldalon 
keresztül mutatja be a Művelődési Ház munkáját, szakmai feladatokat, 
tevékenységeket. Szépen láthatók a számok, hogy mely rendezvényekre volt 
érdeklődési kör. Láthatjuk az internes használati lehetőséget. Nagyon szép beszámoló, 
elfogadásra javaslom. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e a beszámolóval 
kapcsolatban valakinek észrevétele, kérdése. 
Varga Mária bizottsági tag 
Részletes, alapos beszámolót láthatunk, benne van mindaz, ami az adott körülmények 
között megvalósult. Csökken Lajosmizse könyvtári látogatottsága Erről hosszú 
elemzéseket lehetne folytatni, hogy mi az, amitől függ az érdeklődők száma. A 
könyvtár munkájában az idősebb generációra lehet számolni. Az aktív korosztályt 
nehéz megszólítani. A fiatalabb korosztályt még nehezebb megszólítani. Próbálunk 
helytállni a problémák megoldásában. 
21. oldal. Bérrendezés. A 12 foglalkoztatott közül 3 embernek nem kellett a kötelező 
béremelésen kívül hozzátenni. Szeretném megkérni a képviselőket, hogy ha arra 
országos szinten nem lesznek kiegészítések, akkor helyi szinten kellene valami 
támogatás. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a kiegészítést. Valóban igaz, hogy bérfeszültség keletkezett a minimálbér 
emeléssel. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Köszönöm, hogy az óvodásoknak lehetőség nyílik a könyvtár látogatására. Bízom 
benne, hogy a szülőket és a nagyobb testvéreket is viszik majd a könyvtárba.  Szívesen 
látogatják az óvodások a kiállításokat, gálákra, mesemondó versenyre teret kapunk. 
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Köszönöm szépen, hogy a szervezésben aktívan részt vállalnak a könyvtár dolgozói. 
Köszönöm a munkájukat és a tartalmas beszámolót is. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Az idősebbek látogatják a Művelődési Házat, viszont minden korosztállyal meg 
kellene tölteni az intézményt. Biztosítani kellene a fiatalok részére is a hasznos 
elfoglaltságot, hogy hasznosan el tudják tölteni a szabadidejüket.  Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom,hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2016. évről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
   Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszá- 
   molóját a 2016. évről. 
   Határidő: 2017. március 09. 
   Felelős:     ÖB 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosító számú, 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra 
Belusz László ÖB elnök 
A 2017. évi költségvetésünk összeállításakor szembesültünk azzal, hogy az ASP 
rendszert be kell vezetni. Ahhoz, hogy ez megtörténjen a IV. negyedévben, a 
szükséges lépéseket meg kell tenni. Ahhoz, hogy 9 millió forintot igényelni tudjunk, a 
pályázatot be kell nyújtani. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban hozzászólása, javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. 
azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az  
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”  
című pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
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  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. március 09. 
  Felelős:     ÖB 
 
6./ Naprendi pont 
Dr. Dutkon Alexandra kérelme 
Belusz László ÖB elnök 
A doktornő azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az eddigi 
székhelyként bejegyzett Kecskemét, Beretvás köz 6. szám alatti cím megszűnt, mivel 
az ingatlan eladásra került, ezért kéri, hogy a székhely bejegyzés is legyen azonos a 
feladat-ellátási hely címmel, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatt. Más 
orvosi vállalkozásoknál is előfordul, hogy a székhelyként bejegyzett cím azonos a 
feladat-ellátási hely címével. Ennek akadálya nincs. Kérdés, vélemény, észrevétel van-
e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom dr. Dutkon Alexandra kérelmét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2017. (III. 07.) ÖB hat. 
Dr. Dutkon Alexandra kérelme 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. március 09. 
  Felelős:     ÖB 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója e napirendi pont keretében 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
A csütörtöki piacnapon sokan jönnek távolabbról vonattal. A piactól való feljutás a 
vonat állomáshoz nagyon nehéz. Nem tudom, hogy betonlépcsős megoldásra van-e 
lehetőség, mert az lenne a célszerű megoldás ott, mert nagyon veszélyes a feljutás. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Jó lenne valamilyen megoldást találni erre. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
mindenkinek megköszönjük a munkáját, az ülést ezennel berekesztem 15.00 órakor. 
 

K.mf. 
 

  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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