
Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/350-12/2019. 
 

Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. 
április 08-án hétfőn du: 14.55 órakor a Városháza dísztermében 
megtartott  együttes   bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya:  
 
34/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Egyéb szervezetek, személyek támogatása 
 
35/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Egészségház részére tanyagondnoki szolgá- 

lathoz gépjármű beszerzése 
 
36/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Egyéb személyek, szervezetek támogatásá- 

ra a  810.000.- Ft támogatási  
           keretösszeg szétosztása 

 
37/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Lajosmizsei Városi Labdarugó Club 

részére műfüves pálya megvalósításához 
támogatás nyújtása 

 
38/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …../2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
39/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2018. évről 

 
40/2019. (IV. 08.) PEB hat.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára átfogó beszámolója a 2018. 
évről 

 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
25/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Egyéb szervezetek, személyek 

támogatása 
 
 
26/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Egészségház részére tanyagondnoki szolgá- 
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lathoz gépjármű beszerzése 
 
27/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Egyéb személyek, szervezetek támogatásá- 

ra a  810.000.- Ft támogatási keretösszeg 
szétosztása 

 
28/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Lajosmizsei Városi Labdarugó Club 

részére műfüves pálya megvalósításához 
támogatás nyújtása 

 
29/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …../2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
30/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2018. évről 

31/2019. (IV. 08.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára átfogó beszámolója 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága, 2019. április 08-án 14.55 órakor a 
Városháza dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak:     Pénzügyi Bizottság részéről: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Belusz László     bizottság tagja                                                                                                                             
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 

Fekete Zsolt bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
   Önkormányzati Bizottság részéről: 
   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 
   Rostásné Rapcsák Ranáta int. ref. 
   Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
   Orbán Antal települési képviselő 
   Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
   Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
    
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen 
van. Fekete Zsolt bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
Az Önkormányzati Bizottság is 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. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
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Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
     testületének …./2019. (…) önkormányzati rende-  polgármester    
     lete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
 
2.) Lajosmizse Város  Önkormányzata Intézményeinek Gaz- Basky András 
     Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről polgármester 
 
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó Basky András 
     beszámolója a 2018. évről     polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Felkérem Sebők Márta PEB elnököt, hogy ezt ismertesse. 
Sebők Márta PEB elnök 
Több ponton módosult a költségvetésünk. 
1-4. pontok: Közfoglalkoztatási program támogatására érkezett pénzügyi támogatás. 
5-7. pontok: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára adott 
támogatás. 
8-9-10. pontok: Kulturális illetménypótlék kifizetése a Művelődési Ház részére. 
11./ pont: A Belügyminisztériumtól „Kiegyenlítő bérrendezési alap” jogcímen kapott 
14.457.600.- Ft vissza nem térítendő támogatás a benyújtott pályázat alapján. 
12./ pont: Környezetvédelmi Nap programtervezetére vonatkozó költség. 
13./ pont: Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője kérelmet nyújtott be a 
tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzésére. 
14./ A Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 400.000 Ft. 
15./ A sportszervezetek támogatása 8.300.000 Ft. 
16./ A sportszervezetek támogatása 8.300.000 Ft. 
17./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club pályázatot nyújtott be, 8 millió forintot 
kértek. 
18./ Szociális célú tüzelőanyag beszerzése. 
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19./ A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása alapján a szennyvíztisztító telepre 2 db szennyvíz 
keverő beszerzése szükséges. 
20./ Temetőben megvalósítandó fejlesztésekre forrás átcsoportosítás. 
21./ A Társulásnál az általános tartalékunk csökkent. Miért? 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
Azért, mert a költségvetésünk tervezésénél csökkent a maradvány. 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
22-24.pontok: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak 
kompenzációjára adott támogatás. 
25-27. pontok: IGSZ-nél foglalkoztatottak kompenzációjára adott támogatás. 
28-31. pontok: Művelődési Háznál foglalkoztatottak kompenzációjára adott támogatás. 
 
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja, hogy az „Egyéb szervezetek, 
személyek” támogatására 810.000.- Ft keretösszeg kerüljön szétosztásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Egyéb szervezetek, személyek 
támogatása 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek, hogy az „Egyéb szervezetek, személyek  
támogatására” 810.000.- Ft keretösszeg kerüljön szétosztásra. 

   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja, hogy az „Egyéb szervezetek, 
személyek” támogatására 810.000.- Ft keretösszeg kerüljön szétosztásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Egyéb szervezetek, személyek 
támogatása 

HATÁROZAT 
  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
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   testületnek, hogy az „Egyéb szervezetek, személyek”  
                                 támogatására 810.000.- Ft keretösszeg kerüljön szétosztásra. 
 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja az Egészségház 
részére tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzését, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Egészségház részére tanyagondnoki 
szolgálathoz gépjármű beszerzése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az Egészségház részére tanyagondnoki szolgálathoz  
                                 gépjármű beszerzését. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadásra javasolja az Egészségház részére 
tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Egészségház részére tanyagondnoki 
szolgálathoz gépjármű beszerzése 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az Egészségház részére tanyagondnoki szolgálathoz  
                                 gépjármű beszerzését. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
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Basky András polgármester 
Annyi módosításom van, hogy a bizottságoknak el kellene fogadniuk azt is, hogy az 
„Egyéb szervezetek, személyek támogatására” a 810.000.- Ft támogatási összeg 
hogyan áll össze. Ez az előterjesztés 6. oldal 16. pontja. 
A Dabas és Környéke Mentőorvosi, Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft szokott kapni 
50.000.- Ft-ot, a Rákóczi Szövetség 50.000.- Ft-ot, Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 
kért 700.000.- Ft-ot, -különböző rendezvényeknél szoktuk kérni a közreműködésüket-, 
300.000.- Ft-ot tudunk adni részükre. A Kecskeméti Pro Homine Alapítvány is szokott 
kérni támogatást, ők is 300.000.- Ft-ot kapnak. Van az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesületnél egy lehetőség, hogy Lajosmizséről egy térségi, 
települési kisfilm készül, annak a költsége 110.000.- Ft. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Ez így összesen a 810.000.- Ft. Aki ennek részletezését a polgármester úr 
által elmondottak szerint elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Egyéb személyek, szervezetek 
támogatására a  810.000.- Ft tá- 
mogatási keretösszeg szétosztása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  
  hogy az „Egyéb személyek, szervezetek támogatására” a 810.000. Ft 
  támogatási keretösszeg az alábbiak szerint kerüljön szétosztásra: 
 

- Dabas és Környéke Mentőorvosi, Mentőtiszti Kocsi Nonprofit  
   Kft        50.000.- Ft 

  - Rákóczi Szövetség     50.000.- Ft 
  - Lajosmizsei Polgárőr Egyesület             300.000.- Ft 
  - Kecskeméti Pro Homine Alapítvány            300.000.- Ft 
  - Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület           110.000.- Ft 
 
      Ö s s z e s e n:               810.000.- Ft 
 
  Határidő: 2019. április 11. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja, hogy az „Egyéb személyek, 
szervezetek” támogatására a 810.000. – Ft támogatási keretösszeg szétosztását a 
polgármester úr által elmondottak szerint elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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27/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Egyéb személyek, szervezetek 
támogatására a  810.000.- Ft tá- 
mogatási keretösszeg szétosztása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  
  hogy az „Egyéb személyek, szervezetek támogatására” a 810.000. Ft 
  támogatási keretösszeg az alábbiak szerint kerüljön szétosztásra: 
 

- Dabas és Környéke Mentőorvosi, Mentőtiszti Kocsi Nonprofit  
   Kft        50.000.- Ft 

  - Rákóczi Szövetség     50.000.- Ft 
  - Lajosmizsei Polgárőr Egyesület             300.000.- Ft 
  - Kecskeméti Pro Homine Alapítvány            300.000.- Ft 
  - Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület           110.000.- Ft 
     Ö s s z e s e n:               810.000.- Ft 
 
  Határidő: 2019. április 11. 
  Felelős:     ÖB 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztés 17./ pontja a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum támogatása. 
Eddig még nem mondtuk ki, hogy mennyivel támogatjuk. 
Borbély Ella ÖB tag 
Mire kér a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klub támogatást? 
Basky András polgármester 
Tavalyi évben megnyerték a műfüves pálya megvalósítására a pályázatot. Tavaly 
kértek tőlünk támogatást. Azt mondtuk, hogy az idei évben támogatjuk. Ahhoz, hogy a 
beruházás megvalósulhasson, az önrészt kellene hozzátennünk. Ez 7.799.019.- Ft, azt 
gondolom, hogy ezt hozzá tudjuk tenni. A kérelmet a focisták aláírásukkal együtt 
nyújtották be, hogy ehhez a beruházáshoz tudunk-e támogatást adni. Részünkről 
ígérvény volt rá. Ha ezt most jóváhagyjuk, akkor a beruházás el tud indulni. 
Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 
Az iskolások részére a sportcsarnokban olyan kevés az öltöző, hogy ott már nem lehet 
öltözőt elvenni, zuhanyzókat is kellene kialakítani. Maximálisan támogatom a 
fejlődést, a sportot. Ha döntünk arról, hogy a műfüves pályához adunk 7 millió 
forintot, támogatom, de a sportcsarnok öltözőjének és zuhanyzó részének a kialakítását 
is meg kellene oldani. 
Basky András polgármester 
Fogunk egy határozatot készíteni az előterjesztés mellé. Tavaly tárgyaltuk, azt 
mondtuk, hogy amikor a pénzügyi lehetőségeink engedik, akkor adjuk a támogatást. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Csütörtökre a testületi ülésre jegyző úr készítsen határozat-tervezetet, hogy a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klub részére a Lázár Bence Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában műfüves pálya megvalósításához 
7.799.019.- Ft támogatás nyújt az Önkormányzat. 
Fogadjuk el, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klub 7.799.019.- Ft összegű 
támogatást kapjon a Lázár Bence Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum 
vonatkozásában műfüves pálya megvalósításához.  
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club részére 
műfüves pálya megvalósításához támogatás nyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klub  
   7.799.019.- Ft összegű támogatást kapjon a Lázár Bence  
                                 Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásá- 
                                 ban műfüves pálya megvalósításához, és erről készüljön az ülés- 
   re egy határozat tervezet. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadásra javasolja, hogy a Lajosmizsei 
Városi Labdarúgó Klub 7.799.019.- Ft összegű támogatást kapjon a Lázár Bence 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában műfüves pálya 
megvalósításához, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club részére 
műfüves pálya megvalósításához támogatás nyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Klub  
   7.799.019.- Ft összegű támogatást kapjon a Lázár Bence  
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                                 Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásá- 
                                 ban műfüves pálya megvalósításához, és erről készüljön az ülés- 
   re egy határozat-tervezet. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 
15.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2019. (….) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről  
szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
   (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2019. (….) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről  
szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
   (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
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Dóka-Mezei Anett 15.35 órakor eltávozott a bizottsági ülésről. Az Önkormányzati 
Bizottság a továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2018. évről 
Belusz László ÖB elnök 
Rostásné Rapcsák Renáta készítette az előterjesztést. Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetének beszámolót kell 
benyújtania az elmúlt évi munkájáról. Ezt a beszámolót Suba Benedek megbízott 
intézményvezető készítette. 
28,25 fő az intézmény létszáma. 
Jelentős gondot jelent a dolgozóknál a táppénzes napok és a bérfeszültségek, valamint 
a szakmai dolgozók elvándorlása. 
2018. évben egy dolgozó volt jubileumi jutalomra jogosult, részére decemberben 
került kifizetésre a 30 éves jubileumi jutalom. 
Az intézmény feladatai több rétű, gazdálkodási, adminisztrációs feladatok, 
közétkeztetéssel és szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok, sportcsarnok 
és kistornaterem üzemeltetése, beruházások, felújítások lebonyolítása, egyéb 
feladatok.  
A bölcsődei ingyenesen étkező 13 fő, óvodai ingyenesen étkező 236 fő, iskolai 
kedvezményesen étkező 113 fő, iskolai ingyenesen étkező 261 fő. 
A sportcsarnok tekintetében olvashatjuk, hogy az intézménynek nincs takarítója, a 
KLIKK-hez került ez a feladat, ez problémát jelent a hétvége tekintetében. 
A beszámolót megköszönöm a magam részéről. Kérdezem Suba Benedeket, hogy 
kíván-e kiegészítést tenni? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, amennyiben kérdés van, válaszolok. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem a bizottságok tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kocsis Györgyné ÖB tag 
Az óvodai, bölcsődei, iskolai beszállítót lehet-e változtatni? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Nem lehet módosítani, mert kötöttünk egy szerződést és megígérték, hogy a minőség 
is jobb lesz. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2018. 
évről. Aki az Önkormányzati Bizottsága részéről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottsága     6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága 
   elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város 
   Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó be- 
   számolóját a 2018. évről. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2018. 
évről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2018. évről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizott- 
   sága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse  
                                 Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
                                 átfogó beszámolóját a 2018. évről. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2018. 
évről 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést Rostásné Rapcsák Renáta készítette. Az Önkormányzati Bizottság és 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kapta meg véleményezésre. A beszámolót készítette 
Guti Istvánné és Dudás Klára. A beszámoló a megszokottnak megfelelően nagy 
terjedelmű. Az intézmény 12 fővel látja el a feladatokat. A 12 fő végzettsége 
megfelelő. Említik a bérfeszültségi problémákat. Megfelelő szakembert biztosítani 
nagy gondot jelent. Beszámol a kapcsolati rendszerekről, különféle programokat 
rendeznek, helyt adnak rendezvényeknek. 
A könyvtár használatról is olvashatunk. Közel 50 fővel csökkent az aktív korúak 
könyvtárhasználata. 
Rendezvénynaptárról is olvashatunk a beszámolóban. 25 éves volt tavaly a város, a 
Lajosmizsei Napok keretében megünneplésre került. 
Meg szeretném köszönni a beszámolót, gondos, szép munka, kitér az elmúlt év 
munkájára. 
Digitális jólét és az olvasottság csökkenése tapasztalható. Ez miért van? 
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Varga Mária ÖB tag 
Mi az oka annak, hogy változik a világ? 20 év alatt kézzelfogható az a változás, ami 
végbement az intézményen. Évről-évre talán igényesebb és színvonalasabb 
programmal várjuk az intézménybe látogatókat, viszont ezt a település lakossága el is 
várja. Az utóbb időben igyekeztünk kiemelni jó néhány előadót. Ez egy újfajta 
jelenség, hogy a lajosmizsei lakosság felében, kétharmadában képviseli az 
előadásokat, sokan jönnek vidékről. Ez egyrészt pozitív, de szomorúság is, hogy a 
lajosmizsei embereket nem úgy mozgatja meg, ahogy az elvárható lenne. 
Negatív változások, hogy kevesebb a beiratkozott olvasó. Megváltozott az információ 
áramlás módja, a könyvtárnak is alkalmazkodni kell ehhez.  
Az utóbbi években a kultúra támogatása, a könyvtárak támogatása nem élvez 
prioritást. A könyvtárnak is korszerűsödnie kellene, hogy a megváltozott igényeket ki 
tudjuk elégíteni.  
Az tény, hogy városi szinten a testület támogatja a Művelődési Ház vezetésének a 
munkáját. Ezt köszönjük. 
Belusz László ÖB elnök 
A helytörténeti megállapodás hol tart? 
Basky András polgármester 
A Helytörténeti Egyesületnél volt megbeszélés. Átbeszéltük a tervezetet. Hajdrik 
Gabriella lenne, aki tárgyalna érdemben. Skultéti Jánosné nem írta alá a szerződést, írt 
egy levelet, hogy nem érti, mi van. Az Egyesület szándéka ellenére sem írta alá a 
szerződést Skultéti Jánosné. Rajta kívül mindenki támogatta a maga részéről. 
Belusz László ÖB elnök 
Napi változásban van a közönség, változik minden. Tény, hogy a fiatalokat minél 
jobban be kell vonni a közéleti életbe. 
Kocsis Györgyné ÖB tag, óvodavezető 
A középső és nagy csoportosok járnak olvasó foglalkozásra a könyvtárba. A 
gyermekek jó élményekkel jönnek ki a foglalkozásokról és örömmel mennek ezekre a 
foglalkozásokra. Köszönjük a lehetőséget. 
Varga Mária ÖB tag 
Talán az óvodások és az alsó tagozatos iskolások, akik ezt igénybe veszik. 
Kocsis Györgyné ÖB tag, óvodavezető 
Köszönjük szépen a helyszínt és a lehetőséget minden programra. 
Borbély Ella ÖB tag 
Minden iskola rendelkezik valamilyen szintű könyvtárral. Az a tapasztalat, hogy a 
gyermekeknek sokkal egyszerűbb az iskolából kihozni a könyvet, vagy az internetről 
leszedni az olvasó anyagot, vagy az okos telefonon megnézni, mint elmenni a 
könyvtárba. 
Varga Mária ÖB tag 
Egy icip-pici fejlesztéssel lehet, hogy lehetne fejleszteni a könyvtári tevékenységet. A 
könyvtárba utána kell menni a keresett dolgoknak, valójában könnyebb az internetről 
leszedni bármit. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm a beszámolót, és a ráfordított munkát.  
Kérdezem a bizottságok tagjait, hogy van-e egyéb észrevétel, hozzászólás? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó 
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beszámolóját a 2018. évről. Aki ezzel az Önkormányzati Bizottság részéről egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2019. (IV. 08.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
átfogó beszámolója a 2018. évről 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- 
   számolóját a 2018. évről. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2018. évről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2019. (IV. 08.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
átfogó beszámolója a 2018. évről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
                                 átfogó beszámolóját a 2018. évről. 
   Határidő: 2019. április 11. 
   Felelős:     PEB 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 
15.50 órakor. 

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