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Az Ügyrendi és Sport Bizottság 
ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2011. április 11. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …./2011. (….) önkormányzati ren- 
     delete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 
6/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …./2011. (….) önkormányzati ren- 
     delete a városi kitüntetések alapításáról és ado- 
     mányozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
 
7/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági 
     Programja 
 
8/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. A polgármester szabadságának engedélyezése 
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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. április 11-én, du: 14.30 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 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Nagy Judit irodavezetı 
 
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 pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom, a 
Polgármester szabadságának engedélyezése tárgyú napirendi pont felvételére. Aki 
egyetért a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával és a kiegészítéssel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
Napirendi pont:        Elıadó: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …./2011. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és polgármester 
     Mőködési Szabályzatról    
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2011. (…) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések polgármester 
     alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Basky András 
          polgármester 
4./ A polgármester szabadságának engedélyezése   Belusz László 
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          bizottság elnöke 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat a választást követı 
m6 hónapon belül felülvizsgálja és megalkotja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. 
A tervezethez javasolt kérdéseket szeretném ismertetni. 
II. 4. pontja, 6. § 6) bekezdésként javaslom felvenni, hogy a képviselı a képviselı-
testületi ülésen köteles megjelenni és a bizottsági ülésen is. 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
A képviselı köteles a testületi ülésen részt venni, ezért lett megválasztva. Az Ötv. 
ezeket szabályozza. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A bizottsági üléseken csak a saját bizottságok tagjai vegyenek részt. Ha nem tud részt 
venni, akkor jelezze. 
Belusz László bizottság elnöke 
13. oldal, 8. § 5) bekezdés kiegészítéseként: A napirendhez kapcsolódó írásos anyag 
elektronikus úton rendelkezésre álljon a rendkívüli testületi ülés tekintetében is. 
Erre van-e lehetıség? 
Basky András polgármester: 
A rendkívüli testületi ülés anyagát is el szoktuk küldeni a képviselıknek. Rendkívüli 
ülést anyag nélkül is össze lehet hívni. Rendkívüli ülést akkor szoktunk összehívni, 
amikor mindenképpen indokolt, nagy horderejő dolgok esetében szokott lenni. Ha 
tudjuk küldeni az anyagot, akkor küldjük. 
Belusz László bizottság elnöke 
18. §. (5) bekezdés: Az ügyeket a következı sorrendben kell megtárgyalni a testületi 
ülésen. Apró Ferenc felvetésére volt javaslat, hogy egy külsıs meghívott ügyét elıre 
lehetne venni az ülést vezetı bizottsági elnök javaslatára. Kiegészítésként szeretném 
mondani, hogy a polgármester javaslatára is lehessen változtatni napirendi pont 
sorrendet. 
Basky András polgármester 
Ez eddig is így szokott lenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
21. § (6.) b) pontjában benne van, hogy az ülés vezetésével kapcsolatban a 
polgármester milyen intézkedéseket tehet a Képviselı-testületi ülésen. Kiegészíteném 
azzal, hogy: A bizottság elnöke is jogosult legyen ugyan ezen jogokra a bizottsági 
ülésen. 
27. § 6. pontja: A nyilvános ülések jegyzıkönyveit annak elkészültétıl számított 5 
napon belül el kell küldeni Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére. 
Egyébként pedig a jegyzıkönyv elkészítésére 15 nap van. Akkor ez hogyan van? 
Basky András polgármester: 
A Képviselı-testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv 15 napon belül fel kell, hogy 
kerüljön a Kormányhivatalhoz. A 15 napot az is nehezíti, hogy hitelesíteni kell a 
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jegyzıkönyvet. Nyilvános ülés van tartva, televíziós felvétel van, ha nem is lenne 
hitelesítve, akkor sem lenne probléma. El kell dönteni, hogy szükség van-e arra, hogy 
a képviselı-testület tagjai hitelesítsék a jegyzıkönyvet. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Ha jogszabály nem írja elı a hitelesítést, akkor ne legyen hitelesítés. 
Kollár László bizottsági tag 
Nekem is az a javaslatom, ha nem kötelezı a hitelesítés, akkor ne legyen. 
Basky András polgármester 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslata, hogy ne legyen jegyzıkönyv hitelesítı. 
Belusz László bizottság elnöke 
A 27-28 oldalas zárt ülés anyagába kinek van joga betekinteni? Az érintettnek joga 
van elolvasni a jegyzıkönyvet? 
III. fejezet 31. § (3) bekezdésként javaslom beírni: Rendkívüli bizottsági tagok kik 
lehetnek. 
Basky András polgármester: 
Az Ideiglenes Bizottságnak a létrehozása a Képviselı-testületnek a feladata. 
Belusz László bizottság elnöke 
A bizottságok mőködésérıl a szabályzatot 30 napon belül el kell készíteni. Ezt le 
kellene írni. 
35. § (4) bekezdése: A tanácsnok díjazása miért van kijelölve, a többieknél nincs. 
Vagy mindenki kapjon díjat, vagy senki. 
Basky András polgármester 
A Képviselı-testület dönt a képviselık díjazásáról. 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
Települési képviselık közül választanak tanácsnokot. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az ÜSB véleményezést tesz a kitüntetı díjak adományozására vonatkozóan. A 
Lajosmizse Városért Díj véleményezése még nem szerepel a kitüntetı díjak között az 
SzMSz-ben. 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
Ez a kitüntetı díj még új, ezért nincs benne az SzMSz-ben. Ha Képviselı-testület 
egyetért azzal, akkor történik az összes módosítás meg. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzattal kapcsolatban van-e még módosítás? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Köszönettel veszem, hogy azok a javaslatok, amit tettünk Péli Szilveszter képviselı 
társammal, be lett építve a 9. oldalra. 
Belusz László bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje ne csak 15.30 óra 
legyen, hanem lenne egy nap meghatározva, amikor az ügyfélfogadás 17.30 óráig 
lenne, azért, hogy ne kelljen szabadságot kivenni az embereknek ügyeik intézéséhez 
minden esetben. 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
A jegyzı asszonynak továbbítani fogom ezt. 
 
 



 5 

Apró Ferenc bizottsági tag 
Az okmányokat fel kell dolgozni, ½ 4 óráig lezárják a gépet, a beszedett anyagokat 
dolgozzák fel 16.00 óráig. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az 
elhangzottakkal. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
5/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének …/2011. (….) önkormányzati rendele- 
te a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabály- 
  zatról szóló rendelet-tervezetét az elhangzott módosításokkal és kiegészí- 
  tésekkel, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület-
  nek. 
  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztést készítette Gyurgyik Erzsébet.  Apró Ferenc szóbeli módosító 
javaslatot nyújtott be. Az új díj (Lajosmizse Városért Díj) épülne be a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatba. Augusztus 20-án kerülne átadásra. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése, véleménye? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Azért kértem, hogy minısített többséget igénylı döntések körét bıvítsük ki a 
kitüntetések, elismerı címek adományozása tárgykörrel, - mely az SzMSz-be 
beépítésre került, hogy legyen rangja a kitüntetésnek. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 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: 
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6/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének …./2011. (….) önkormányzati  
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról  
szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzata Képviselı-testületének a városi kitüntetések alapításáról és 
  adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
                      módosítását megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-  
                      testületnek. 
  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztést készítette Nagy Judit és Sápi Tamás. A Gazdasági Programot 
elolvasva, azt mondom, hogy egy gazdasági program a fiatalok letelepedésére, 
infrastruktúra fejlesztésre, csatorna építésre, szennyvíztelepre, víztorony építésre, 
játszóterek létesítésére irányul. A városnak egy igen szép és tartalmas gazdasági 
programja van, de a fedezetet hiányolom belıle, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. 
Ez nem mind önkormányzati beruházás, hanem ebben benne vannak vállalkozások is, 
akik létesítenek önkormányzati beruházásokat. Ha azt mind meg tudjuk valósítani, 
mondhatjuk, hogy ez szép volt. Gazdasági programmal kapcsolatban van-e javaslat, 
hozzáfőznivaló valaki részérıl? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A Gazdasági Program 36. oldalán található, hogy: „A településen az önkormányzat 
támogatásával mőködik a Csutorás Nemzetközi és népzenei és néptánc tábor.  Ez 
maradjon ki az anyagból, mert már nem mőködik ez a tábor Lajosmizsén. 
Belusz László bizottság elnöke 
Más egyéb van-e még a Gazdasági Programmal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programját, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját, 
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: 
7/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 
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HATÁROZAT 

 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzatának Gazdasági Programját, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek.  
  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság feladata a Szülıi Szervezettel és a Sport 
Szervezettekkel való kapcsolattartás. Ezzel kapcsolatban kellene egy olyan dolgot 
elhatározni, hogy a sportrendezvényeket látogatnunk kellene. Megosztanánk, hogy 
melyik bizottsági tag, melyik szervezettel tartsa a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban 
kellene lépéseket tenni és a civil szervezetekkel is a kapcsolatot kiépíteni. 
Én felhívtam pár sport szervezetet és örültek neki, hogy felhívtam ıket, mert azt 
mondták, hogy még soha senki nem kérdezte meg, hogy a szervezet hogyan mőködik. 
A következı ülésre el kellene dönteni, hogy ki kit ismer és felvennénk a kapcsolatot a 
sport szervezetek vezetıivel, s részt vennénk a sport rendezvényeken. 
 
4./ Napirendi pont 
A polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úr szabadságot szeretne kivenni 2011-ben 4 napot április 26-tól április 
29-ig. Ennek akadálya nincs. Szabadsága ideje alatt dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
helyettesíti. 
Elfogadásra javaslom a polgármester Úr szabadságának kérelmét. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
8/2011. (IV. 11.) ÜSB hat. 
A polgármester szabadságának 
engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Basky András polgármester részére 
  engedélyezi, hogy a 2011. évben április 26. napjától április 29. napjáig 

évi rendes szabadságából 4 napot igénybe vegyen.   
 

  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Belusz László sk. 
        bizottság elnöke 

 
 Márton Györgyné sk. 
                  jkv.vez. 

  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


