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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2017. szeptember 19-én, kedden 13.00 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 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Kocsis Györgyné bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Kovács Rebeka  
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézmény referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
 
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 6 fő jelen van. Kocsis 
Györgyné igazoltan van távol. 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, s 
egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-  az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító számú Basky András 
     felhívásra        polgármester 
2./ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének fel- Basky András 
     újítása        polgármester 
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3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor- Basky András 
    mányzati Ösztöndíjrendszerhez     polgármester 
4./ Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szerve- Basky András 
     zete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváha- polgármester 
     gyása 
5./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szer- Basky András 
     vezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  polgármester 
6./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem 
 
 
1./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító számú felhívásra 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Horváth Sándor. 100 %-os támogatottságú pályázatról van 
szó. Konzorciumban kíván az Önkormányzat indulni a pályázaton Felsőlajossal 
közösen. A pályázat költségvetését Lajosmizse finanszírozná. 40 millió forintos 
benyújtható támogatásról beszélünk. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta és elfogadta a 
pályázat benyújtását. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Miről szól ez a projekt? 
Bujdosó Ádám Műv. ház munkatársa 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 29-e.  A felhívásra 
konzorciumot kívánunk létrehozni, a konzorciumban Lajosmizse és Felsőlajos 
együttműködését kívánjuk megvalósítani. Konkrétan még nincs kész a költségvetés. 
40 millió forintra lehet pályázni. Egy fő szakmai vezetői kötelezettség is van, 
képzettségre nincs kritérium szabva, bértömeget beterveztünk az egyéb szakmai 
tömegeknek is. Elsősorban a helyi történetre koncentrálnánk. Ebből következik 
rengeteg egyéb költség. Lehetne egy értéktáras kiadványt készíteni. Tervezünk egy 
helytörténeti konferenciát. Maximum két alkalommal meghívnánk egy helytörténeti 
előadót. Kötelező egy információs pont létrehozása, erre pénzt nem lehetne lehívni, ez 
működhetne a könyvtárban. Már most is dolgozunk egy információs térkép 
megrendelésén, ezen a települési értéktárat meg lehetne jeleníteni. Erre 
rákerülhetnének szálláshelyek. Ez helytörténeti jellegű. A tervezés költsége maximum 
150.000.- Ft és a nyomda költsége, ezt is beletehetnénk. 
Helyismereti akadályverseny, kerékpártúra, interjúk készítése kötelező. 
Van lehetőség arra is, de ennek nagyon nagy költsége van, gyűjteményeket 
vásároljunk meg. A temető bejárás rendkívül sok helytörténeti érdekességet hozhat. 
Felsőlajos szeretne egy arculati kézikönyvet. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nagyon támogatjuk ezt a pályázatot. Ha szabad még javaslatokat tenni, javasolnám a 
Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület kezelésében lévő gyűjteményt katalogizálni, majd 
pedig kiállítás rendezése, újra rendezése, tematikai rendezése. Az Egyesületnek a 
tevékenységét el kell ismerni és értékelni kell. Dr. Kürti úrnak a könyvében 
olvashattuk, hogy milyen kiállítások vannak, amik nem ismertek, nincs a város 
kezelésében, nem rendelkezhet vele. Czigány Péter magángyűjteményét javasolnám 
olyan helyre vinni, ahol bárki megtekintheti. 
Az Egyesületnél lévő történelmi tárgyak katalogizálása és a település közkincseinek 
közzététele fontos lenne. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Más intézményekkel való kooperáció is fontos lenne. Helyi meséket, mondákat 
gyűjtünk, azt ki szeretnénk adni, de nincs rá pénzünk. Intézményekkel való 
együttműködés, ha beleférne egy ilyen kiadvány. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Kerékpárutat lehetne tervezni ebbe az összegbe? Lehetne Lajosmizsén kialakítani egy 
állandó túra útvonalat. Túra útvonalak ismertetése, népszerűsítése és az útvonalak 
mellett lévő értékeknek a bemutatása fontos lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nagyon látványos és értékes lenne a népviseleti ruháknak a produktumát előállítani, 
Jász viselet, kun viseletnek egy darabját megjeleníteni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A projekt kapcsán szó esett a Helytörténeti Egyesület munkájáról. Az Egyesülettel 
való együttműködés nem zökkenőmentes. Egy olyan jövő évet szeretnénk kialakítani, 
ami a pályázat működését sem gátolja és hosszú távon eredményes legyen. Ebben a 
Képviselő-testület segítségét is kérnénk. 
Basky András polgármester 
Minden változik, biztos lesz az Egyesület életében olyan időszak, amikor másfajta 
időszak lesz. Kérdés, hogy a pályázat megadja-e, hogy ne önkormányzati dolgokat 
tegyünk bele. 
Bujdosó Ádám Műv.ház munkatársa 
Ha nem sikerül együttműködni, akkor meghiúsul a pályázat. 
Basky András polgármester 
Az Egyesület munkáját köszönjük, nagyon hálásak vagyunk nekik. CLLD-s 
pályázatunkat benyújtottuk második körben. 
Idős emberekkel kellene beszélgetni egy-egy ingatlan történet vonatkozásában. A Suri 
iskolának a pontos történetét sem ismerjük. Bánkiné Molnár Erzsébet anyagát is 
érdemes lenne kiadni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A dűlő nevek, tanyák, tavak elnevezése, tanyáknak a feltérképezése is fontos lenne. 
Basky András polgármester 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elmondtam, hogy van egy régebben elindult 
pályázat, hogy ők ezt hogyan látják? 
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Bujdosó Ádám Műv.ház munkatársa 
Ne egy fogadott külső megpályáztatott ember legyen jelen. Itt nem a bérköltségnek a 
hozzáállításáról van szó. Cél, hogy a helyi szakemberek legyenek benne ebben a 
pályázatban. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e kiegészítés? Nincs. Elfogadásra javaslom a pályázat 
benyújtását a TOP-5.3.1-16 azonosító számú felhívásra. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
99/2017. (IX. 19.) ÖB hat. 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító 
számú felhívásra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 
Belusz László ÖB elnök 
2017. augusztus 14-től az IGSZ vette át a Sportcsarnokot, ezért a fejlesztését attól a 
naptól már csak az IGSZ tudja megoldani. Cél, hogy a fejlesztés 2018. évben a tanév 
zárásakor kerüljön megvalósításra más egyéb karbantartási munkálatokkal egyidejűleg 
(festések, szükséges burkolatok felújítása, rendezvényekhez szükséges elektromos 
kiállások). 
Erre tekintettel célszerű a felhalmozási kiadások soron lévő 7.500.000.- forint 
áthelyezése a céltartalékok mellékletbe, így a 2018. évi költségvetés készítésekor már 
csak az egyéb munkálatokra szükséges forrást kell a világítási rendszer felújítása mellé 
biztosítani. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. A pénzt félre tenni 
javasoljuk a továbbiakban is. Elfogadásra javaslom a Polyák Imre Sportcsarnok 
világítási rendszerének felújítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
100/2017. (IX. 19.) ÖB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének  
felújítása 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     ÖB 
 
3./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Belusz László ÖB elnök 
Az elmúlt időszakban is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, most is csatlakozni kívánunk. A támogatás 
három részből tevődik össze: 
1./ a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, 
2./ a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, 
3./ intézményi támogatás minisztérium által 
Eddig az intézményi és önkormányzati támogatás 10.000.- Ft/hó volt összesen, azaz 10 
hónapon keresztül 100.000.- Ft. 
Lehet javasolni, hogy legyen 15.000.- Ft, azaz az önkormányzat emelje fel 10.000.- Ft-
ra és a minisztérium hozzátesz 5.000.- Ft-ot. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 10.000.- Ft/hó 
támogatást, azaz 15.000.- Ft-ot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
101/2017. (IX. 19.) ÖB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az önkormányzati támogatás  
                      összege 10.000.- Ft/hó legyen.  
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     ÖB 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Áttekintésre került a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatban a változások fel vannak sorolva. 1.3 pont alatt az IGSZ 
alaptevékenysége, 1.4 pont alatt az intézmény feladatainak feladat szerinti besorolása, 
1.5 pont alatt az intézmény működtetését, gazdálkodását meghatározó jogszabályok. A 
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gazdálkodási pénzügyi feladatokat 4 fő látja el, karbantartó feladatokat is 4 fő látja el, 
élelmezésvezető irányításával az óvoda konyha 11 fővel, az iskola konyha 8,5 fővel 
dolgozik. A gépkocsivezető szállította eddig a gyermekeket, most már nem szállítja, 
hanem az élelmiszereket szállítja. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
A gépkocsivezető a felmentési idejét tölti, december 31-vel nyugdíjba vonul, 
november 1-jével felmentésre kerül a munkavégzés alól. A gépkocsivezető vért szállít, 
élelmiszerek beszerzését végzi, uzsonnát szállít. 
Belusz László ÖB elnök 
Indokolt-e továbbra is ez a két státusz, a gépkocsivezető és a karbantartó? 
Engedélyezett létszám 28 fő, jelenleg 25 fő van. A munka alól való felmentés 
kezdetétől napi 4 órás megbízási szerződéssel kívánják ellátni a feladatokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A vérszállítást úgy tudjuk ellátni, hogy az IGSZ ebbe belesegít. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Hogy áll a menza program a gyermekeknek, fel vannak-e rögzítve? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
A menza program megvan, a gyermekek fel vannak rögzítve, de éppen azért, hogy 
januártól indul az ASP rendszer, ebbe viszont nem fér bele. Évközben lehet átállni erre 
a rendszerre. A számlázás más program. A két számlázási rendszernek az átállása elég 
bonyolult. 
dr. Balogh László jegyző 
A belügyminiszter úr engedélyezése megjött, 2018-ban az ASP-t bevezethetjük. A 
DOK programmal nem tudjuk a jogszabályi kötelezettségeinket teljesíteni és a 
feladatainkat ellátni, ezért kértük a MÁK-tól, hogy bevezethessük az ASP rendszert. 
Indul a felkészülés az ASP vonatkozásában. Az ASP az egész önkormányzati rendszert 
le fogja fedni 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
102/2017. (IX. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szerve- 
   zeti és Működési Szabályzatát. 
   Határidő: 2017. szeptember 21. 
   Felelős:     ÖB 
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5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
Belusz László ÖB elnök 
Rostásné Rapcsák Renáta készítette az előterjesztést.  
Pontosításra kerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatban: 

- Intézmény létesítésére vonatkozó adat; 
- a szervezeti ábra; 
- a helyettesítés rendje; 
- a jogszabályi változásból eredő gazdálkodási fogalmak. 
 

A munkarend Könyvtárt érintő túlszabályozottsága megszűnt. Záró rendelkezések 
aktualizálásra kerültek. Módosításra került az 1. melléklet a Hatályos Alapító Okirat 
rögzítésével. 
Kérdezem Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatóját, hogy kíván-e hozzászólni? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Nem kívánok hozzászólni. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ők kívánnak-e hozzászólni? Amennyiben nem, 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
103/2017. (IX. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és 
   Működési Szabályzatát. 
   Határidő: 2017. szeptember 21. 
   Felelős:     ÖB 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e valaki az egyebekben valamit előadni? 
Amennyiben nem, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 14.15 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 

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