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9/2015. (II. 17.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
 

10/2015. (II. 17.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete a  2015. évi költségvetésről 
 

11/2015. (II. 17.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
12/2015. (II. 17.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének …../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati  
               Bizottsága 2015. február 17-én, kedden du: 13.00 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária   bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
      Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 
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 más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosítására 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./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …../2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015.  polgármester 
     évi költségvetésről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes polgármester 
     szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2014. (….) önkormányzati rendelete a Szerve- polgármester 
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     zeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek Önkormányzati Bizottsága Ügyrendjének módosí- polgármester 
     tása 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ügyrendjének módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Ügyrend módosításának két oka van, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjai között változás 
történt, Péli Szilveszter és Szőrös Zoltán lemondott, helyette Kocsis Györgyné és Varga 
Mária lépett. Ezek a szükséges és törvényes módosítások megtörténtek. Kérdezem, hogy van-
e észrevétele, hozzászólása a bizottságnak? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ügyrendjének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta:  
9/2015. (II. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága  
Ügyrendjének módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága  - 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete 32. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján - a Bizottság 2/2014. (XI. 05.) ÖB határozattal 
elfogadott Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Ügyrend I/2 pontjában szereplő „Péli Szilveszter önkormányzati képviselő” 

szövegrész helyébe „Kocsis Györgyné nem képviselő tag” szöveg lép. 
b) Az Ügyrend I/2 pontjában szereplő „Szőrös Zoltán nem képviselő tag” szövegrész 

helyébe „Varga Mária  nem képviselő tag” szöveg lép. 
c)  Az Ügyrend „A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételére és 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó technikai és eljárási 
szabályokról” szóló fejezete kiegészül az alábbi 14. ponttal:  „14. A polgármester 
és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételére és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárásra vonatkozó technikai és eljárási szabályokat az önkormányzat által 
létrehozott bizottságok nem képviselő tagjaira (továbbiakban: nem képviselő 
bizottsági tag) is alkalmazni kell.”  

d) Az Ügyrend  1. mellékletében 
a) a címben szereplő „a polgármester és a képviselők” szövegrész helyébe „a 

polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok” szöveg lép, 
b) a „polgármestertől / képviselőtől” szövegrész helyébe a „polgármestertől / 

képviselőtől/ nem képviselő bizottsági tagtól” szöveg lép, 
c) a „polgármesteri / képviselői” szövegrész helyébe a „polgármesteri / képviselői/ 

nem képviselő bizottsági tagi” szöveg lép, 
e) Az Ügyrend  2. melléklete kiegészül a nem képviselő bizottsági tagok felsorolásával. 
f) Az Ügyrend  3. mellékletében 

a) „A helyi önkormányzati képviselő, a polgármester” szövegrész helyébe „A 
polgármester, a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag” szöveg lép”, 
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b) „helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester” szövegrész 
helyébe „polgármester, alpolgármester, képviselő és nem képviselő bizottsági 
tag” szöveg lép”, 

g) Az Ügyrend  4. mellékletében 
a) a címben szereplő „a polgármester és a képviselők” szövegrész helyébe „a 

polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok” szöveg lép, 
b) a „polgármesternek / képviselőnek” szövegrész helyébe a „polgármesternek / 

képviselőnek/ nem képviselő bizottsági tagnak” szöveg lép, 
c) a „polgármesteri / képviselői” szövegrész helyébe a „polgármesteri / képviselői/ 

nem képviselő bizottsági tagi” szöveg lép, 
 

 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ügyrendjének módosítása a határozat elfogadásával lép hatályba. 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága  
felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű Ügyrend elkészítésére. 

Felelős: Önkormányzati Bizottság 
Határidő: 2015. február 17. 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 
Belusz László bizottság elnöke 
A 2015. évi működési bevételek aránya 1,3 %-kal csökkent a 2014. évhez képest. A helyi 
adók tervezése 8,8 %-kal magasabb az előző évhez képest. A működési támogatások mértéke 
8,2 %-kal csökkent a 2014. évhez képest – 54.584 eFt támogatási bevétel csökkenést jelent, 
melyből az általános működési támogatás kiesése 4.259 eFt. A tervezett felhalmozási 
kiadások 23,3 %-os csökkenést mutatnak. A költségvetés 32.399 eFt általános tartalékot, és 
39.934 eFt céltartalékot tartalmaz. 
A 2014. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 293.000 eFt. A költségvetési maradvány 
megoszlása működési célra: 52.109 eFt, felhalmozási célra: 240.891 eFt. 
A 2015. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.148.952 eFt, a kiadási főösszege: 1.441.952 
eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a 
működési és felhalmozási célra bontva 293.000 eFt, mely 2014. évben keletkezett. 
Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.441.952 eFt 
(intézményekkel együtt). 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hosszas tárgyalás következtében kialakult egy 
megegyezés, amely szerint az iskolára 20 millió forint, a költségvetési szervek kiadása 
14.325.000.- Ft, kamerára 5 millió forint, óvodára 3.113.000.- Ft, Rendőrségnek 1 millió 
forint, jégelhárításra plusz 1 millió forint, általános tartalékra 6 millió forint, ipari parkra 5 
millió forint kerüljön elkülönítésre.  
Céltartalékba megmaradt az Iskola-tó tervezési költsége, kóbor ebek, helyi védettségű 
platánfák, és a napelemes rendszer. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Ha az önkormányzat újra megkapja azt a támogatást, amit az el nem adósodott 
önkormányzatok kaptak, akkor lesz rá lehetőség, hogy az óvoda mosdó felújítása 
megvalósulhat, ez kb. 13-14 millió forint lenne. Ha nincs ez a pályázat, akkor 1 mosdónak a 
felújítását, ha van pénzmaradvány, szeretnénk elvégezni. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés? 
Milyen fejlesztést tervezünk, ami hathatós a közbiztonság érdekében? 
Belusz László bizottság elnöke 
A jelenlegi helyekre olyan kamera rendszert kellene kialakítani, ami rendszámfelismerő. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Megköszönöm azt a 20 millió forintos lehetőséget az iskolánál. Folytatódik ez a folyamat, 
látványos, észrevehető változást fog jelenteni az iskolánál. Szeretnénk, ha a Képviselő-testület 
elé kerülne a bizottság támogatása, hogy az IGSZ-nél kértem egy 0,5 státuszt, ez plusz 
költséggel nem járna.  
Amit kértem, a rendelet tervezet 4. § (5) bekezdésénél a többletbevételt a Képviselő-testület 
hozzájárulásával lehetne elkölteni, viszont ha a saját bevétel előirányzata nem teljesül, akkor 
kiadáscsökkenéssel járna. Ezt kértem pontosítani, mert a gyermekek étkeztetésénél a bevétel 
kiesés nem feladatelmaradást jelent, hanem a térítésmentesen étkezők létszáma miatt van így. 
Ezekkel a módosításokkal kérem az IGSZ költségvetését támogatni.  
Bízunk abban, hogy az Erzsébet utalvány a közalkalmazottak részére megadható lesz. 
Baski András polgármester 
Minden évben jóvá kell hagyni a Képviselő-testületnek a köztisztviselőknek a 9 %-os 
béreltérítését. Erről kérek jegyző úrtól tájékoztatást. 
dr. Balogh László jegyző 
A 2006. évi rendeletnek hatályban van az a szabályozása, hogy a 9 %-os illetményeltérítés jár 
a kollégáknak, illetve a vezetői pótlékok is vannak.  A Kttv. leszabályozza az illetmények 
mértékét.  Azt gondolom, hogy úgy helyes, hogy a 2006-os rendeletet hatályon kívül 
helyezzük, és a jelenlegi rendeletben megjelenítjük két bekezdésben az illetményeltérítést. Ezt 
a 4. §-ba kell beépíteni. Az egyik bekezdés úgy szól, hogy: A hivatalnál foglalkoztatott 
irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. szakasz (4) bekezdés b.) 
pontjában foglaltakra tekintettel, csoportvezetők esetében az alapilletmény 10 %-a, 
irodavezetők esetében az alapilletmény 15 %-a. 
A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. 
Az illetménykiegészítés mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 234. § (3) bekezdés c.) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel – 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletménye 9 
%-a 

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 
9 %-a 

  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Délelőtt kialakult az általános tartalék és céltartalék alap felosztása. Az anyagban benne van 
az Iskola-tó 2.750.00.- Ft tervezési költsége. Amikor lehet, leghamarabb megtörténik a tó 
környékének a füvesítése. A füvesítés előtt az önkormányzat beépíti a közműveket. 
Basky András polgármester 
Pénteken megyünk be Farkas Gábor úrhoz, s megnézzük, hogy mi az, ami szükséges. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A korábbi döntéseinket a tavat illetően tegyük evidenciába. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Nekem az az ötletem lenne, hogy lehetne jótékonysági bált szervezni ez ügyben, mert ezzel 
szépen össze tud gyűlni a pénz. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Ennek mindenképpen helyet kellene adni. 
A kamera rendszerről szeretnénk kérdezni, hogy 5 millió forintos tétel be lett tervezve, 
további 5 millió forintos igény be lett tervezve és mire elég. Kell-e ez az összeg mind? 
Nagy István informatikus 
5 millió forintos pályázatból 4 kamerát lehet beüzemelni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ebből az 5 millió forintból milyen kamerát lehet megvalósítani, mit tud, s a településre bejövő 
4 pontra elegendő? 
Nagy István informatikus 
Rendszámot felismer, de akkor van értelme, ha van mögötte szoftver, ami 1.200.000.- Ft. 
Olyan kamera kellene, hogy ha visszanézzük a képet, akkor a rendszámot tudjuk azonosítani. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ez az 5 millió forint elég ahhoz, hogy a bejövő részeket lefedje. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az önkormányzat valamennyi kamerát önkormányzati pénzből valósított meg. Nem lehetne a 
Rendőrséget arra kötelezni, hogy a jövőben ő vegye meg ezeket a kamerákat? 
Borbély Ella bizottsági tag 
A plusz 5 millió forint még mire kell? 
Nagy István informatikus 
Erre nem tudok választ adni, csak ha majd megkapjuk az állásfoglalásokat. Az 5 millió 
forintból optikai gerincet fejlesztenék. 
Basky András polgármester 
Optikai fejlesztést nem végeznék, ezt el fogja végezni a T-COM. Önkormányzatnak nincs 
szüksége a sötét szálakra, erre én nem költenék 10 millió forintot. Jöjjön be az optikai hálózat, 
hogy rá tudjunk csatlakozni. Ami fontos, hogy a 4 kamerának a dolgát le kell beszélni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Csütörtökre készüljön költségvetési tervezet, hogy ha újabb kamerákat akarunk a 
település különböző pontjában, akkor 1 kamera mennyibe kerül, hogy tudjunk vele 
számolni. 
Mezei Anett bizottsági tag 
A bejövő utakra lehetne sebességmérő kamerát felszerelni. 
Nagy István informatikus 
A beruházás végén a szerződést is meg kellene írni. 
Basky András polgármester 
Miután látjuk azt, hogy mennyi pénzünk marad, utána látjuk azt, hogy mire mennyit 
tudunk költeni. Amiket meg akarunk valósítani, az minden helyénvaló, de gondolni 
kell arra, hogy még év elején vagyunk, s később is lesznek dolgok, amiket meg kell 
valósítani. Ha mindenki jól gazdálkodik a költségvetésével, akkor sok mindent meg 
tudunk oldani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? 
Basky András polgármester 
A költségvetésben benne vannak a civil- és sport szervezetek támogatási összegei. A 
Rendőrség 1,5 millió forint támogatást kapott, az iskolai sport egyesület 2.300.000.- 
Ft-ot. A Gyermekekért Plusz Alapítvány a tavalyi évben kapott.  
A labdarúgók és a sakkosok évek óta járnak Németországba. Ha az önkormányzat 
tudná támogatni az útiköltséget, akkor jó lenne. 
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Sebők Márta bizottsági tag 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavaly 100.000.- Ft-ot kapott, az idén is 100.000.- Ft-ot 
szeretnének. Minden szervezet el tudott számolni, egy szervezet a sakkosok  
nehezen indultak. Az első körben benyújtott számlákat nem fogadta el a belső ellenőr, a 
második körben ismét benyújtották. 
Basky András polgármester 
Minden egyes támogatásban részesülő szervezetnek a támogatási összeggel kell elszámolnia. 
Civil szervezeteknek pályázni kell a támogatásra. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A RNÖ-nek évek óta fennálló tervei vannak, ez a 200.000.- Ft, amit az önkormányzattól kap, 
ez kevés. Az általuk kért 100.000.- Ft támogatási összeget javaslom megadni. 
dr. Balogh László jegyző 
Az állam kétféle támogatást ad, van a feladatalapú támogatás, és a működési támogatás. A 
feladatarányos támogatás a RNÖ-nél a roma nemzetiségű oktatással, kultúrával, működéssel 
kapcsolatos feladatokra fordítható a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek az elhangzottakkal együtt 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendeletét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
10/2015. (II. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a  
2015. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2015.  
  évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/20112. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Jelentősen átalakult a támogatási rendszer. A Járási Hivatal vesz át több támogatási formát. 
Az önkormányzatnál települési támogatás lesz. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén 
hosszasan tárgyaltuk e témakört. Van egy támogatási forma, a temetési segély, amit nem 
kötelező adni, de kérdés, hogy legyen-e, vagy sem. 
A települési támogatás célja, hogy azokhoz az emberekhez jusson el, akik ezt megérdemlik. A 
pénzeket nem lehet megcímkézni, hogy mire kapják a támogatást. Meghagynám a 
polgármester úrnál a hatáskört. Az előterjesztésben leírtakat elfogadom. Van-e hozzászólás a 
bizottság tagjai részéről? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Itt emberek és sorsok vannak. Azt behatárolni nem lehet, hogy kinek adunk és kinek 
nem. Ha a gyermekekkel van probléma, ha a családnak azonnal kell pénz, akkor 
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azonnal kell, viszont itt kell megoldani a problémát. Ezzel egyetértek, hogy nem 
szabad megcímkézni a támogatási összegeket. Mindenképpen hatékonynak kell lenni a 
segélyezésnek, de vigyázni kell arra, hogy ne folyjék szét a pénz. Mindenképpen 
fontos cél, hogy a családoknak, időseknek, betegeknek adjunk támogatási összeget. A 
karácsonyi cipős doboz akciónál is többen jöttek kérdezni, hogy ők miért nem kaptak 
ilyen ajándékot? A differenciált körülményeket tartsuk szem előtt minden esetben. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezt a Családsegítő Szolgálat jól tudja kezelni? Ha probléma van, akkor a Családsegítő 
Szolgálat feladata. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzatnál van pénzügyi lehetőség. 
Belusz László bizottság elnöke 
Nagyon bonyolítani nem szabad a rendeletet. Javaslom, hogy az előterjesztést 
fogadjuk el és szavazzuk meg. 
Basky András polgármester 
Az lenne a kérdés, hogy felállítunk olyan bizottságot, aki ezzel foglalkozik? Ebben a 
rendszerben megyünk tovább, vagy hogyan tovább? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Leteszem írásban, hogy mi az elképzelésem. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az a kérdés, hogy a hatáskört ki fogja gyakorolni.  
Van-e még kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el ezt a 
rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással - az alábbi határozatot 
hozta: 
11/2015. (II. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
nek …./2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes szo- 
ciális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az előterjesztés értelmében igazából Sebők Márta kérésére megfogalmazódott, hogy a 
települési támogatás egy bizottság lévén kerüljön kiosztásra, megmaradt a 
polgármester úr hatásköre.   Javaslatom, hogy továbbra is a polgármester úr  
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hatáskörében kellene megtartani ezt a feladatot. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 3 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
12/2015. (II. 17.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének …../2014. (….) önkormányzati  
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szerve- 
  zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányza- 
  ti rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
15.25 órakor berekesztem. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
 
  Belusz László sk.     Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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