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     kormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. március 21-én, du: 15.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Katona Jánosné  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Koller Dániel települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására. Amennyiben nincs, s egyetértünk a napirendi pont tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011.  polgármester 
     (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztést véleményezésre megkapta az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága, az Ügyrendi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság azért, hogy minden bizottság a saját hatáskörébe tartozó 
szervezetek pénzügyi támogatását tegye meg. 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik a sport szervezetek támogatása. 
Voltak új pályázók, régi pályázók. 5.300.000.- Ft áll rendelkezésre. A beérkezett 
pályázatok értéke 9.402.500.- Ft. Az 5.300.000.- Ft-ot kell szétosztani úgy, hogy 
igazságosak is legyünk. A szervezetek vezetıivel sikerült beszélni, javaslatot tenni. 
Javaslataimat az elmúlt évi támogatások alapján teszem meg: 
1./ Lajosmizsei Sakk Kör       150.000.- Ft 
2./ Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület   100.000.- Ft 
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3./  Asztalitenisz Club       200.000.- Ft 
4./  Topkids Kse          50.000.- Ft 
5./  N-18. Postagalamb Sport Egyesület       50.000.- Ft 
6./  Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnıtt labdarúgás)   400.000.- Ft 
7./  Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)          1.000.000.- Ft 
8./  Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)            2.750.000.- Ft 
9.)  Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub      300.000.- Ft 
10) Lajosmizsei UKC        200.000.- Ft 
11) Kollár Petra           50.000.- Ft 
12) Fınix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület       50.000.- Ft 
 
Kérdezem, hogy  más javaslat, kérdés van-e? 
 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Korábban hoztunk egy olyan döntést, hogy minden új egyesületet, ami alakul, nem 
támogatunk. Kérem, döntse el a bizottság. 
Nıi kézilabda szakosztály az létezett. 
A Sakk körben van egy kisleány, 9 éves, aki bejutott az országos döntıbe, s ehhez 
pénz kell, 20-30 ezer forint. 
A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 100 eFt-ot kap, én 20.000.- Ft-al 
adnék többet. 
Lajosmizse Városi Felnıtt Labdarúgás 400 eFt-ot kap. Nehéz helyzetben vannak, mert 
ennyibe kerül a nevezési díj. 
A Városi Labdarúgás 1 M/Ft támogatási összegével egyetértek. 
Mizse Kézilabda Klubnál a 3 M/Ft-os összeghez ragaszkodnék. Ez a csapat 
rendszeresen heti négy edzést tart. Június 15-ig fog tartani a bajnokság. 
Nıi Kézilabda Klubnál a 300 eFt-al egyetértek. 
Lajosmizsei UKC. Át kell gondolni, hogy két millió forintot fizetünk ki a játékvezetıi 
díjra, nevezési díjra. Arra kérem a bizottságot, hogy döntsük el, hogy melyiket tesszük 
tönkre. Ne támogassuk ezt. Kemény tagdíjakat kér. 
Kollár Petrát én nem támogatnám. Fınix Dance Tánc Klubot nem támogatnám. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én arról nem tudtam, hogy újakat nem támogattunk. 
Basky András polgármester 
Korábbi évben valójában kimondta az önkormányzat azt, hogy új szervezeteket nem 
támogatunk, csak a régieket, de azóta változott a véleményem, s már új szervezetek is 
támogatásra kerültek, például az UKC és a Kollár Petra. Nem attól jó egy szervezet, 
hogy új vagy régi, hanem az, amit letesz az asztalra. 2000 körül került kimondásra ez, 
de nem került betartásra. Az az én véleményem, hogy csak azért, hogy új szervezet, 
azért nem kap támogatást, az nem jó megoldás, mert ha települési szinten bizonyított, 
akkor kaphat. 
Mindig nagy dilemma az önkormányzati támogatás. Kiemelten támogatjuk a 
kézilabdát és a labdarúgást. Például a sakk egy kis közösség és nagyon jó 
eredményeket tudnak elérni. 
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Amikor a felnıtt labdarúgás elindult, támogatási összeget kértek. Ha meg akar élni a 
labdarúgás, akkor nemcsak az önkormányzatnak kell támogatni, hanem másoknak is. 
Ha olyan szintő fejlıdést ért el egy csapat, mint a kézilabda, de Lajosmizse Város 
Önkormányzata maga nem tudja megoldani azt pénzügyileg, hogy az NB-I-be 
kerüljenek be.  
Miután a költségvetésünk elfogadásra került, azt mondom, hogy azon a szinten 
támogassuk, mint az elmúlt évben. 
A Fınix Dance vállalkozásban mőködik, meg tud élni, de ha az önkormányzat tud 
adni, az gesztusértékő, hogy tudunk adni. 
Én azt gondolom, hogy ha mindenki azt a pénzt megkapja, mint az elmúlt évben, 
akkor elégedett lehet. Egy szervezet nem azért jött létre, hogy a város, az 
önkormányzat támogassa, hanem azért, hogy a saját szórakoztatásukra csinálják. 
Nem javaslom azt, hogy új szervezet, s azért ne támogassuk. A felvázolt verziók 
megszavazhatók. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A kézilabda csapat ha bekerülne az NB-I-be, s 1.500.000.- Ft-ot kérne, van-e erre 
esély, hogy tudunk részükre biztosítani ennyit pénzt? 
Basky András polgármester 
Erre esélyt csak a tartalékalapból tudnánk tenni, de ugyanakkor az iskolától elveszünk. 
Nem most van itt az ideje annak, hogy még 1,5 M/Ft-ot adjunk a sportnak. Nagyon 
nehéz ezt mondani, hogy még adunk a sportnak plusz 1,5 M/Ft-ot, amikor az iskolától 
elvonjuk a felújításra való pénzt. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Az nem kis dolog, ha ık oda felkerülnek, s a fiatalnak nehéz azt mondani, hogy 
lassítson, mert majd csak két év múlva érhet el ide. 
Basky András polgármester 
Csak úgy lehetne, hogy ha megvonnánk bizonyos szervezetektıl. 
Nıi kézilabdától nem lehet elvenni. 
UKC-nek korábban nem adtunk, de mégis hozzá kellett nyúlni a tartalékalaphoz. Az 
lenne a jó, ha két kézilabda egy irányba menne, de miután két vezetıje van, nem tud 
így lenni. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Az NB-I-be való bejutásról csak akkor tárgyaljunk, ha majd aktuális lesz. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezeket a pénzeket szét kell osztani. Megpróbáljuk a korábbi évekhez hasonlóan ugyan 
ezzel a költséggel támogatni. A nıi kézilabda és a férfi kézilabda együttesen eddig is 3 
M/Ft-ot kapott. A férfi kézilabda idáig is átadott a nıi kézilabdának 300 eFt-ot. 
Továbbra is javaslom ezt  a megosztást. 
Katona Jánosné bizottsági tag 
Gesztus értékő az 50.000.- Ft, reméljük, hogy nem fognak megharagudni. Amit a 
Fınix Dance Tánc Klub csinál, nagyon jó tevékenység, rengeteg felnıttet és 
gyermeket megmozgat. Igen is értékes dolog, mait a Fınix Dance Tánc Klub csinál. 
Tanulnak a gyermekek fegyelmezést, viselkedést, kultúrát. Mindenféleképpen el kell  
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ismerni, hogy ha valaki megmozdul. Az a foglalkozás a gyermekeknek egy jó 
elfoglaltságot jelent. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt idıszakban felvetettük, hogy célszerő lenne, hogy a sportcsarnoknak a 
névadását is elvégeznénk. Van egy olyan sportoló, aki kitüntetést kapott. Polyák 
Imrérıl van szó, birkózó volt. Most is vannak birkózó gyermekek. Ennek az 
elnevezésnek van anyagi vonzata, s a forrását szeretném megkeresni ennek. Szeretném 
évente egyszer Polyák Imre emlékversenyt rendezni, s ez az İ emlékére való 
tisztelgésnek megfelelı módja lenne. 
Kollár László bizottsági tag 
Én a Fınix Dance Tánc Klubot is szeretném támogatni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A kézilabda részére a 1.500.000.- Ft-ot meg lehet ígérni? 
Basky András polgármester 
Én ezt nem tudom megígérni, hogy ezt oda tudjuk tenni biztosan. 
Apr ı Ferenc települési képviselı 
Mivel polgármester Úr mondta, hogy most már eltérünk attól, hogy az új szervezeteket 
is támogatjuk, amire eddig azt mondtam, hogy ne – akár új szervezet, akár régi – azt 
javaslom, hogy kapjanak támogatást. Nıi kézilabda csapat 250.000.- Ft-ot, UKC 
200.000.- Ft-ot, Kollár Petra 30.000.- Ft-ot, Fınix Dance Tánc Klub 50.000.- Ft-ot. 
Basky András polgármester 
Elmondom az én támogató javaslataimat: 
1./ Lajosmizsei Sakk Kör       150.000.- Ft 
2./ Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület   100.000.- Ft 
3./  Asztalitenisz Club       200.000.- Ft 
4./  Topkids Kse          50.000.- Ft 
5./  N-18. Postagalamb Sport Egyesület       50.000.- Ft 
6./  Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnıtt labdarúgás)   400.000.- Ft 
7./  Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)          1.000.000.- Ft 
8./  Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)            2.700.000.- Ft 
9.)  Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub      300.000.- Ft 
10) Lajosmizsei UKC        200.000.- Ft 
11) Kollár Petra           50.000.- Ft 
12) Fınix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület       50.000.- Ft 
Ezen támogatási összegek együttes összege:            5.229.000.- Ft 
 
Célszerő lenne alkalmanként a bizottságnak felvállalni, hogy egy-egy 
sportrendezvényen ott lenne, és egy-egy csapattal tartaná a kapcsolatot. 
 
Belusz László ÜSB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a sportszervezetek támogatását az elhangzottak szerint elfogadja, megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
3/2011. (III. 21.) ÜSB hat. 
Sportszervezetek támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság a hatáskörébe tartozó sport szerveze- 
  tek támogatását az alábbiak szerint állapítja meg, melyet javasol a  
  Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 
 

1./ Lajosmizsei Sakk Kör       150.000.- Ft 
2./ Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület   100.000.- Ft 
3./  Asztalitenisz Club       200.000.- Ft 
4./  Topkids Kse            50.000.- Ft 
5./  N-18. Postagalamb Sport Egyesület         50.000.- Ft 
6./  Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnıtt labdarúgás)  400.000.- Ft 
8./  Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)                     2.700.000.-Ft 
9.)  Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub     300.000.- Ft 
10) Lajosmizsei UKC        200.000.-Ft 
11) Kollár Petra           50.000.-Ft 
12) Fınix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület       50.000.-Ft 
 
Határid ı: 2011. március 23. 

 Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
4/2011. (III. 21.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-   
tületének …../2011. (….) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 



  önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja azzal, hogy a sport- 
  szervezetek támogatását az alábbiak szerint javasolja a Képviselı-testü- 
  letnek megtárgyalásra és elfogadásra: 

 Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László ÜSB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
16.230 órakor berekesztem. 

K.mf. 
 
 

     Belusz László sk. 
     ÜSB elnök 

  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 


