
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt.sz.: LMKOH/2/36/2017. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2017. november 21-én  
megtartott  n y í l t  üléséről 

 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
136/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviseletének …../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

137/2017. (XI. 21.) ÖB hat. „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás 
kiírása 

138/2017. (XI. 21.) ÖB hat. „Lajosmizse – 2018.” Kiállítás és Vásár 
139/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének 2018. évi munkaterve 
140/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Támogatás kérése a Hátrányos Helyzetű Tanulók  

 Tehetséggondozó Programban való  részvételhez 
141/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár  

Bizottság tevékenységéről 
142/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Kérelem ügyeleti díj módosítására 
143/2017. (XI. 21.) ÖB hat. Polgármester 2017. évi jutalma 
 
 
Zárt ülési határozatok: 
144/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
145/2017.  (XI. 21.) ÖB hat.   
146/2017. (XI. 21.))ÖB. hat.   
147/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
148/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
149/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
150/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
151/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
152/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
153/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
154/2017. (XI. 21.) ÖB hat.   
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2017. november 21-én, kedden 15.00 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott, nyílt 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 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
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 valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy az orvosi 
ügyeleti díj és a polgármester úr jutalmazása napirendi pont kerüljön felvételre. Aki a 
meghívóban közzétett napirendi pontokat ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2017. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmi- polgármester 
     zsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
     köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
2./ A XX. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költ- Basky András 
     ségvetési tervének véleményezése II. forduló  polgármester 



 3

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek 2018. évi munkaterve     polgármester 
4./ Támogatás kérése a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Basky András 
      János Tehetséggondozó Programban való részvételhez polgármester 
5./ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság Basky András 
     tevékenységéről       polgármester 
6./ Tájékoztatás a „Kérelem ügyeleti díj módosítására” Basky András 
      tárgyú beadványról      polgármester 
7./ Polgármester 2017. évi jutalma    Belusz László 
         ÖB elnök 
8./ Egyebek 
 

Zárt ülés     Előterjesztés 
 

1./ A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett kérelmek el- Belusz László 
     bírálása        ÖB elnök 
 
2./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem  Belusz László 
         ÖB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviseletének …../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselőnek 
illetménykiegészítést biztosítottunk ebben az évben egységesen 20 %-ban. A jelenlegi 
illetmény változatlan maradna továbbra is, csak a következő évre is az idei évi 
kiegészítést kell elfogadnunk, ugyanúgy, mint tavaly. December 31-én lejár ez a 
rendelet, amit megállapítottunk, s ezt továbbra is fenn kívánjuk tartani. Elfogadásra 
javaslom. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs.  
Aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
136/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviseletének  
…../2017. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
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   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
2./ Napirendi pont 
A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése II. forduló 
Belusz László ÖB elnök 
Véleményezésre az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kapta 
meg. A Lajosmizsei Napok programtervezete körvonalazódott, szombat, vasárnap és 
hétfő lenne a programtervezet. 12 millió forintot határoztunk meg ennek fedezetére. 
Augusztus 19-21-i előadások 6.200.000.- Ft. Kitelepülés (augusztus 19-21.) 2017. évi 
költségek alapján /őrzés, mentők, mobil WC, nyomdaköltség, étkeztetés, hang-, fény-, 
színpadbérlés, szerzői jogdíjak/ 3.400.000.- Ft. További programok (gyermek előadás, 
déli nótaműsor, esti sztárvendég előtti kisebb előadó, augusztus 20-i ünnepi műsor), 
1.500.000.- Ft, összesen 11.100.000.- Ft-nál tart a költségvetés tervezése, valamint 
múltkor körvonalazódott, hogy egy pályázat is kiírásra kerül a 25 éves Lajosmizse 
város ünneplése alkalmából, amelyre alkotásokat, könyvet, produkciót, projektet 
lehetne benyújtani, ami méltón kapcsolódna a 25 éves Lajosmizséhez. 100.000.- Ft-os 
pénzjutalom kerülne meghatározásra és 3 db 50.000.- Ft-os jutalom. Szükség lesz majd 
még további esetleges díjazásra. Az előző bizottságban elfogadottak alapján fogadjuk 
elA kiállítás és vásár szervezését Józsáné dr. Kiss Irén fogja vezetni. Átadom a szót 
Irénkének, hogy mondjon néhány szót erről. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A kiállítás szervezését felvállaltam. Borbély Ella jelezte, hogy segít ebben. A 
Lajosmizsei Napok programtervezetének költségéből megmaradó 900.000.- Ft a 
„Lajosmizse - 2018.” kiállítás és vásár költsége. A várható költségeket nem hoztam, 
mert a paraván bérlése az elmúlt években is jelentős költséget tett ki. Óber Rolandtól 
kértünk be árajánlatot erre vonatkozóan. Azt ígérte, hogy augusztus 18-19-20-ra a 
paravánokat Lajosmizsének biztosítani fogja. Előtte csütörtök, péntek kell, hogy a 
kiállítók parkolni tudjanak. Május környékén fogjuk tudni megmondani, hogy ez 
mennyibe kerül az Önkormányzatnak. A paraván bérlésen kívül még dekoráció költség 
is van. Ha nem fog beleférni ebbe a 900.000.- Ft-ba, amit tervezünk, akkor azt is 
jelezni fogom. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele? Én 
azt javaslom, hogy a Bíráló Bizottság legyen az Önkormányzati Bizottság és a 
Művelődési Ház igazgatója. Felkérem Guti Istvánnét erre. 
Basky András polgármester 
A 6. oldalon a 2. pontban a pályaművek milyen kritériumokkal rendelkezzenek? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Tágak ezek a kategóriák, valamelyikével kell, hogy rendelkezzen. 
arga Mária bizottsági tag 
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Nagyon szép ez a pályázat, de elég tágak a műfaji kategóriák. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha pályázik valaki, akkor nem szűkíteném a kategóriákat. A Bíráló Bizottságnak az 
lesz a feladata, hogy értékelje. Fő díj 100.000.- Ft. Ha olyan pályázatok érkeznek be, 
ami önmagában megérdemli azt, hogy kapjon külön díjat, akkor jogában van a 
pályázat kiírójának, hogy értékelje. Ha szükséges szakembert bevonni, akkor azt is 
meg tudjuk tenni. 
Varga Mária bizottsági tag 
Ez egy nagyon szabad kiírású pályázat. A minőséget hogyan tudjuk kiszűrni? 
Könyvnél anyagi ráfordítás szükséges, s időigényes és pénzigényes. Lehatárolásokat 
kell készíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az is lehatárolás, hogy új alkotásnak kell lenni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az 
előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a pályaműveket 
értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság és a Művelődési Ház igazgatója, amelynek 
tagjai javaslatot tesznek a díjak odaítélésére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
137/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
„Lajosmizse – 2018” című 
pályázati felhívás kiírása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy annak 1./ pontja az  
  alábbi szövegrésszel egészüljön ki: 
 

- A pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság és a 
Művelődési Ház igazgatója, amelynek tagjai javaslatot tesznek a díjak 
odaítélésére.  

 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
 
 
Belusz László ÖB elnökAki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, hogy a 
„Lajosmizse – 2018.” Kiállítás és Vásár megrendezésre kerüljön, s a pályázati felhívás 
kiírásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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138/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
„Lajosmizse – 2018.” Kiállítás és 
Vásár 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
    
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve 
Belusz László ÖB elnök 
A következő évre vonatkozóan a munkaterv elkészült. A januári, februári feladatokat 
láthattuk. Megállapítható, hogy a szokásoknak megfelelően júliusban szünet van. 
A munkatervvel kapcsolatban van-e észrevétel?  
Basky András polgármester 
A 10. oldalon a munkaterv azt írja, hogy decemberben tárgyaljuk a 2018. évi 
munkatervet. Szükség van-e arra, hogy minden bizottság tárgyalja, vagy csak az 
Önkormányzati Bizottság. Most csak az Önkormányzati Bizottsággal tárgyaltatjuk. Én 
támogatom, hogy csak az Önkormányzati Bizottság tárgyalja. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Egyéb észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. Szavazásra teszem 
fel a kérdést.Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. évi munkatervét azzal, hogy az Önkormányzati Bizottság tárgyalja 2018-ban, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
139/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2018. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
   évi munkatervét azzal, hogy a munkatervet 2018-ban már az Ön- 
   kormányzati Bizottság tárgyalja. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
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Támogatás kérése a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételhez 
Belusz László ÖB elnök 
Békefalvi Krisztina kérelmet nyújtott be, hogy leánya Békefalvi Boglárka a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban szeretne részt venni, 
mivel így nyílik lehetősége igénybe venni sok olyan támogatást, (nyelvvizsga díj 
biztosítása, jogosítvány megszerzése, ECDL vizsga megszerzése, fizetett kollégiumi 
díj, szaktanári segítség, amennyiben szükséges, nyári üdültetés, stb.) amit anyagi 
körülményeik nem tennének lehetővé. Tavaly is támogattuk, javaslom, hogy most is 
támogassuk. Ez elvi hozzájárulás. Anyagi támogatásban gondolkodunk-e? 
Basky András polgármester 
Ilyen formában nem, de ha ilyen irányú kérelmet nyújtanak be, akkor tudunk 
támogatást adni. Azt gondolom viszont, hogy aki az Arany János Tehetséggondozó 
Programba bekerül, olyan szintű támogatásban részesül, hogy nincs szükséges 
támogatásra. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Aki támogatja Békefalvi Boglárka a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvételét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
140/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Támogatás kérése a Hátrányos Helyzetű Tanulók  
Arany János Tehetséggondozó Programban való  
részvételhez 
 

 HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adja  
                                 meg elvi hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy Békefalvi  
                                 Boglárka Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggon- 
   dozó Programban részt vehessen. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 15.35 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
 
5./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Az Értéktár Bizottság elnöke Basky András. Tagjai Guti Istvánné, Rimóczi László, 
Sólyom János és dr. Csire Gézáné. Az Értéktárba 2017. április 4-ig 43 érték felvételére 
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került sor.  Az elmúlt félévben újabb felvételi kérelem nem érkezett.  A Hírös Hét 
Fesztiválon a Települési Értéktár bemutatkozott. Lajosmizse város nyerte el 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nagydíját. Szeptember 8-án került  
sor Lajosmizse értékeinek a bemutatására a „Bács-Kiskun a Mi Megyénk – Kecskemét 
a Mi Járásunk, „c.” rendezvénysorozat X. eseményén. A látogatókat Kovács Gáspár 
citeraműsora szórakoztatta, valamint a Lajosmizsei Jász Hímzőkör munkáit lehetett 
megtekinteni. Kérdezem polgármester urat, hogy kíván-e mondani valamit? 
Basky András polgármester 
Még nagyon sok olyan érték van, amit fel lehet venni az Értéktárba. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
141/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár  
Bizottság tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenysé- 
   géről szóló beszámolót. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 

- Kérelem ügyeleti díj módosításra 
- Polgármester 2017. évi jutalma 

 
- Kérelem ügyeleti díj módosításra 
Belusz László ÖB elnök 
Az előző bizottsági ülésen tárgyaltuk, hogy az EGYSZI kérelmet nyújtott be az 
ügyeleti díj módosítására.  40 %-os emelést szeretnének az orvosok az ügyeleti díjban. 
Az előző bizottságban nem igazán nyert támogatást. Ahhoz, hogy Lajosmizsén az 
ügyeleti rendszer továbbra is eredményesen működni tudjon, egy negyedéves ciklussal 
előtte fel kell tölteni az ügyeleti rendszert. Valamiféle szintű elmozdulásban kellene 
gondolkodni. Ne utasítsuk el a támogatást, valamiféle támogatás legyen, de ne a 40 %-
os. Kérdezem a bizottság tagjait, illetve Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetőjét, hogy 
szeretne-e ezzel kapcsolatban mondani valamit. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
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Az a gyakorlat alakult ki, hogy az orvosok ügyeletvállalási kapacitásukat negyed évvel 
előtte kötik le. Most zajlanak a tárgyalások, hogy a jövőbeni januári, illetve februári 
ügyeleteket le tudjuk kötni. Engedélyt szeretnék kérni, hogy milyen ügyeleti díjakat 
tudunk kapni. 
5-10 %-os lemaradás van az inflációhoz képest. Minden év január 1-jén megemeltük 
az ügyeleti díjakat az infláció mértékének megfelelően. Az ügyeletet vállalni kívánó 
orvosok a kecskeméti díjaknak megfelelően kérik az emelést, de a jövő év januári 
emelésének megfelelően. Most a jelenlegit állítottuk be. Az más kérdés, hogy ők 
mennyire kérik. Ezeket az összegeket jelölték meg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Előterjesztés nem készült. Pénzügyekben a PEB-nek kellene dönteni. A környező 
településekhez képest az ügyeleti díjakkal nem nagyon vagyunk elmaradva. Azok az 
orvosok írták alá, akik nem is vállalnak ügyeletet. 
Basky András polgármester 
Azért nem készült előterjesztés, mert én ezt kértem. Első körben szeretnék 
véleményeket kérni. Jó, ha beszélünk az ilyen problémás kérdésekről, mielőtt 
előterjesztést készítünk. Szeretnék információt kérni, hogy a képviselő-testületi tagok 
mit javasolnak, illetve a bizottsági tagok. Információ tükrében el tudjuk készíteni az 
anyagokat. Legyen valamiféle információ, hogy adjunk valamit, vagy ne adjunk. Ha 
van információ, akkor tudunk anyagot készíteni, ha nincs, akkor nem. Ha ilyen kényes 
kérdés van, akkor ezeket fel szoktam hozni. Amikor információt kapok, akkor el tudok 
indulni. Valamilyen irányvonalat, támpontot szeretnék kérni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Amikor egy rendszer jól működik, addig nincs semmi probléma. Józsáné dr. Kiss Irén 
EGYSZI vezetője hozta a problémát, hogy nehézkes az ügyelet ellátása. Nagyon nagy 
probléma lenne, hogy ha nem lenne ügyelet bármikor. Én egy 15 %-os emelést 
javaslok. 
Varga Mária bizottsági tag 
Az intézmény vezetője nap mint nap megéli ezt a problémát, Ő mit javasol? 
Valamiféle emelést kell végezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az orvosok azt mondták, hogy Lajosmizsén még nagyobb a felelősség ügyelet 
vonatkozásában, mert itt nincs mentőállomás, kórház stb. Kérdés, hogy Lajosmizse az 
ügyeletet akarja, vagy nem akarja. Keressük azokat az orvosokat, akik ügyeletet 
vállalnak. Most a Gera doktor úr vállalna ügyeletet, de csak akkor vállalja, ha a 
kecskeméti ügyeleti díjat tudjuk biztosítani. Kecskemét elszívó hatást gyakorol. 
Varga Mária bizottsági tag 
Tiszakécske hogyan tudja megoldani? 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az orvosokat kötelezik az ügyeletvállalásra. Én nem tudom kötelezni az orvosokat, 
hogy vállaljanak ügyeletet, csak az Önkormányzat tudja ezt megtenni. 
Belusz László ÖB elnök 
Egy gesztus értékig 15-20 %-ban el kellene menni az emelésben, hogy érezzék, 
értékeljük a munkájukat.  
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Ha engedélyt kapok, januárban már így tárgyalok, mert ez egy 3 millió forintos 
történet lenne éves szinten. Van-e valakinek más véleménye? 
Orbán Antal települési képviselő 
Akik nem vállalnak ügyeletet, azoknak nincs szüksége rá. Ha Lajosmizsén praxis van, 
akkor legyen kötelező nekik egy hónapban legalább 2 alkalommal ügyeletet vállalni is. 
Basky András polgármester 
Ha kapok elképzelést, akkor én tudok ennek megfelelően lépni. Kérdés, hogy mi az, 
ami körvonalazódik a testület és a bizottság részéről. 
Érdemes megnézni a szerződést, mert abban az van, hogy a háziorvos köteles vállalni 
ügyeletet legalább egy alkalommal. 
Orbán Antal települési képviselő 
Át kell gondolni a szerződést, hogy újat kössünk. 
Basky András polgármester 
Nem biztos, hogy ez jó lenne. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha mégis módosítás történne az orvosok szerződését illetően, akkor kötelezni kellene 
rá, hogy egy hónapban legalább 2 ügyeletet vállaljon. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy egyéb észrevétel van-e? Nincs. Javaslom, hogy 15 %-al próbáljuk 
meg emelni az ügyeleti díjakat 2018. január 1-től. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
142/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Kérelem ügyeleti díj módosítására 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2018. 

január 1-től 15 %-os ügyeleti díjemelés legyen az ügyeletet vállaló  
orvosok részére, és erre vonatkozóan a decemberi ülésre készüljön 
előterjesztés. 

   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
- Polgármester 2017. évi jutalma 
Belusz László ÖB elnök 
Önkormányzati bizottságunk tárgyköre. A Képviselő-testület jutalmat állapíthat meg a 
polgármester úrnak az elvégzett munkájának elismeréseként. 2006. óta vezeti az 
Önkormányzatot és irányítja az Önkormányzati Hivatalt. A költségvetés mindig 
gazdaságos. Több pályázatot nyújtottak be. Több millió forintos támogatást kapott 
Lajosmizse települése. Októberben elkészült a drón felvételes kisfilm.  
Polgármester úr tagja a Települési Önkormányzatok Szövetségének. Június 8-án 
TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettet kapott. Augusztus 28-án megkapta a Fehér Asztal 
Lovagrend Nagy Aranykeresztjét. 
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A korábbi években (2010-2011-2012.) és 2015-ben polgármester úr egy havi 
illetményt kapott. 2013-2014-2016-ban jutalmat nem állapított meg az Önkormányzat 
részére. 
2017-ben a felsoroltak elismeréseként kéthavi illetményt javaslok elfogadni részére. 
Ezzel szeretnénk megköszönni azt a munkát, amivel Lajosmizse polgármesterségét 
ellátja. 
Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat? Amennyiben a bizottságnak nincs egyéb 
észrevétele, szavazásra bocsátom. Aki javasolja, hogy Basky András polgármester 
2017. évben kéthavi jutalomban részesüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
143/2017. (XI. 21.) ÖB hat. 
Polgármester 2017. évi jutalma 

HATÁROZAT 
 
     Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a  polgármester jutalma 2017. évre két havi illetmé- 
   nyének megfelelő összeg, azaz: 1.396.000.- Ft legyen. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 16.05 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 
 
 

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


