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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2021. 
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együttes bizottsági ülésről. 

 
 
 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
11/2021. (VIII. 10.) PEB hat.   Városi logó elfogadása 
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 JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2021. augusztus 10-
én, Lajosmizse Városháza Dísztermében 9.50 órakor megtartott együttes bizottsági 
ülésről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 
 
  Sebők Márta    bizottság elnöke 
  Cseh Katinka    bizottság tagja 
  Péli Szilveszter   bizottság tagja 
  Tóth-Orlov Bettina   bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság  
tagjai: 
  Cseh Katinka    bizottság tagja 
  Bagó István    bizottság tagja 
  Borbély Ella    bizottság tagja 
  Sápi Tibor    bizottság tagja 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke részben van jelen az ülésen. 
   
Önkormányzati Bizottság tagjai: 
 

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta    bizottság tagja  
Bagó István  bizottság tagja 
Sápi Tibor  bizottság tagja 

 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

  
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Markó Diána grafikus 
Nagy István BKKM-i Önkormányzat     

           munkatársa  
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Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
Sebők Márta PEB elnök 
Belusz László ÖB elnök jelezte, hogy ezen a héten szabadságon van, ezért engem bízott 
meg az ülés vezetésével. 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, a Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 5 főből 4 fővel, az Önkormányzati 
Bizottság 5 főből 4 fővel határozatképes.  
Mivel Belusz László ÖB elnök szabadságon van, jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. 
Javaslom, hogy Borbély Ella hitelesítse a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 
Önkormányzati Bizottság, és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság jegyzőkönyvét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről 4 fő, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt -, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság részéről 3 fő, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, 1 fő Borbély Ella nem 
szavazott -, az Önkormányzati Bizottság részéről 3 fő, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Borbély Ella nem szavazott – elfogadta Borbély Ellát a mai együttes ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
A meghívót mindenki megkapta az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati 
Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ A „Zöld város projekthez” kapcsolódó marketing fela- Basky András 
     datok keretében elkészült városi logó véleményezése polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
A „Zöld város projekthez” kapcsolódó marketing feladatok keretében elkészült 
városi logó véleményezése  
Sebők Márta ülésvezető 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Markó Diána grafikust, és Nagy Istvánt, a BKKM-i 
Önkormányzat munkatársát Kecskemétről. 
Felkérem a vendégeket, hogy terjesszék elő az anyagot. 
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Nagy István BKKM-i Önkormányzat munkatársa  
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Közös megbeszélés és helyszíni  bejárás alapján 
készítettük el Lajosmizse város logóját véleményezésre. Ezennel átadom a szót Markó 
Diána grafikus kolléganőnek. 
Markó Diána grafikus 
Tisztelettel köszöntöm a résztvevőket. Szeretném elmondani, hogy hogyan is terveztem 
a városi logót. 
Egy logónak az a lényege, hogy megőrizze a város értékét és a hagyományokat, és 
felújítsa ezeket a dolgokat.  Meghatározó a formája is, keretbe foglalja a szimbolizálni 
szánt városi értékeket, és hagyományokat. Általában a pajzsformát szokta felvenni a 
városoknak a logója, színe megegyezik a városok színével. 
A város vezetésével egyeztetett beszélgetésen arra az álláspontra jutottunk, hogy a 
városnak a legnevezetesebb épületeit kellene, hogy megörökítse a logó. Kívülről-
belülről megtekintettük a város nevezetes épületeit. 
A látogatások alapján vázlatokat készítettem. 
Számításba vettük azt, hogy a Római Katolikus Templom, a Régi Városháza, az új 
Városháza, s a szamóca szimbólum lehetne benne. Fontos, hogy egy logónak a színe 
legyen figyelemfelkeltő. A város képeinek szineiből merítettünk. 
9 logó tervet készítettem. Grafikus szemmel a pajzs formájú logót gondoltam befutónak.  
Benne lenne az új városháza, a Római Katolikus Templom, Puszta templom, Iskola-tó. 
Ezeknek az egyvelegét próbáltam összehozni.  
Van olyan is, amiben a templomot lecseréltük a művelődési ház formázatára. 
Az elkészült logónak a szimbólumát fel lehet használni borítékra, levélre, zászlóra, óriás 
plakátra, pólóra nyomtatni, bélyegzőket is lehetne készíteni ilyen formában. Ennyit 
szerettem volna elmondani. Köszönöm. 
Basky András polgármester 
Azt kell átgondolni, hogy melyek azok az elemek, amiből ki szeretnénk indulni. Öt elem 
látható. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Nekem a „szamócába a Katolikus templom” szimbólum jön be. 
Bagó István ÖB tagja 
Lajosmizse feliratot is hiányolom. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy mik azok, amiket mindenképpen szeretnénk beletenni? Ha ezt tudjuk, 
akkor tudunk egy végleges verziót kitalálni. 
A megkérdezés után körvonalazódott, hogy a szamóca, katolikus templom, Iskola-tó, 
Önkormányzat, Puszta templom elemek kerüljenek bele. 
 
Lukács Józsefné MKVB elnök 10.10 órakor eltávozott az ülésről. 
 
Basky András polgármester 
Sötétkéket javasolnám színben. A városnak a neve is legyen rajta az alján. 
Lehetne kérni, ha csütörtökig megoldható lenne, hogy a vázlat elkészüljön? 
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Markó Diána grafikus 
Igen. 
Sebők Márta ülésvezető 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Aki a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság részéről elfogadásra javasolja az elkészített városi logóra vonatkozóan 
elhangzott javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
11/2021. (VIII. 10.) PEB hat. 
Városi logó elfogadása 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bi- 
zottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal megkötött marketingtevékenységre vonatkozó szerződés keretében 
elkészített városi logóra vonatkozóan az alábbiakat: 
 

A városi logó elemei legyenek: 
- szamóca, 
- Katolikus templom, 
- Iskola-tó, 
- Önkormányzat épülete, 
- Puszta templom. 
 
A városi logó színe sötétkék legyen. A városnak a neve is legyen rajta az alján. 
 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős:     PEB 
 

 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság részéről 
elfogadásra javasolja az elkészített logóra vonatkozóan az elhangzott javaslatokat, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság  
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
11/2021. (VIII. 10.) MKVB hat. 
Városi logó elfogadása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal megkötött marketingtevékenységre 
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vonatkozó szerződés keretében elkészített városi logóra vonatkozóan az 
alábbiakat: 

 
A városi logó elemei legyenek: 

- szamóca, 
- Katolikus templom, 
- Iskola-tó, 
- Önkormányzat épülete, 
- Puszta templom. 
 

A városi logó színe sötétkék legyen. 
A városnak a neve is legyen rajta az alján. 

 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős:     MKVB 

 
Sebők Márta ülésvezető 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadásra javasolja az elkészített városi 
logóra vonatkozóan elhangzott javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
2/2021. (VIII. 10.) ÖB hat. 
Városi logó elfogadása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal megkötött marketingtevékenységre vonatkozó szerződés 
keretében elkészített városi logóra vonatkozóan az alábbiakat: 

 
A városi logó elemei legyenek: 
- szamóca, 
- Katolikus templom, 
- Iskola-tó, 
- Önkormányzat épülete, 
- Puszta templom. 

 
A városi logó színe sötétkék legyen. 
A városnak a neve is legyen rajta az alján. 
 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős:     ÖB 
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Sebők Márta ülésvezető 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a 
mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 10.20 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

   Sebők Márta        Sebők Márta                   Sebők Márta  
      PEB elnök                    ülésvezető                ülésvezető 
         ülésvezető      MKVB részéről    ÖB részéről 
 
 
 
   Borbély Ella          Borbély Ella    Borbély Ella      
              jkv.hit.                       jkv.hit.        jkv.hit.  
     
 
 

 
 
 

 


