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Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. augusztus 13-án, de: 10.00 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag bejelentés nélkül van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Bóna Csaba tanácsos 
      Koller Dániel képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tagból 2 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 javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 
2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Előterjesztő 
   
1./ A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztes- Basky András 
      tület kérelmei       polgármester 
 
2./ Kunbaracs község kérése körjegyzőséghez történő  Basky András 
      csatlakozásról       polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület kérelmei 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az előterjesztést Dr. Bóna Csaba készítette. Megkérdezem, hogy ki kívánja-e 
egészíteni.  
Dr. Bóna Csaba tanácsos 
Nem. 
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Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az önkormányzati ülésen is téma volt a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
Köztestületnek a jelenlegi problémája. Ez akkor vált igazán élővé, amikor az 
önkormányzat felé kérelemmel éltek, hogy támogatást szerettek volna kapni és az 
előző évi támogatási összegekkel nem tudtak elszámolni, a beszámolójukat később 
adták be, de akkor sem volt elfogadható. Ezek után az önkormányzat tett lépéseket, 
hogy a testület felé bizonyos részletek tisztázása és ezeknek az egyeztetése után a 
köztestület gondolja át a jövőbeni létét és az önkormányzat részéről Ellenőrző 
Bizottság jött létre, utána voltak megbeszélések. A magam részéről a leveleket olvasva 
megpróbáltam értelmezni, hogy hogyan áll a helyzetük, s két dolog köré tudtam 
csoportosítani. Felállt egy közgyűlés. A közgyűlés jelenlegi elnöke Koller Dániel élt 
kérelmekkel az önkormányzat felé. Ez a kérelem a 2007. évi beszámoló eltekintését 
kérte, illetve a kért pénzösszeget időarányosan kapják meg, mert a működésükhöz ez 
elengedhetetlen. 
Most kérem Koller Dániel elnök Urat, hogy ha van kiegészítése, tegye meg. 
Koller Dániel képviselő 
Az új vezetőség június 13-án állt fel. Engem választottak meg elnöknek, Szarvas 
Attilát pedig parancsnoknak. Az ülésen megválasztották az Ellenőrző Bizottságot is. 
Elnöke lett Dr. Cserényi Péterné, tagja pedig Apró Ferenc. Az új vezetőség azóta is 
nagy erőfeszítésekkel próbálja a tűzoltóság helyretételét, a törvényesség visszaállítását, 
ezért kértük azt, hogy tekintsünk el az önkormányzat korábbi határozatától, mert az új 
vezetőség nem tud az elmúlt évről beszámolót adni, a régi vezetőség pedig nem akart. 
Amit 2008. június 13-tól végzünk, azzal el fogunk tudni számolni. 
Ehhez kapcsolódik a 2. határozat-tervezet, hogy a 2,5 M/Ft, melyet a Képviselő-
testület a köztestület részére előirányzott 2008. évben támogatásként, már a harmadik 
negyedév van, s szükség van a pénzre. Ebből a pénzből sok mindent meg kell oldani, 
(pld. eszközök bevizsgálása, tűzoltók képzése stb.). 
A harmadik határozat szerint azt szeretnénk kérni, hogy a 844/7. hrsz-on bejegyzett 
Mizsei u. 5. sz. alatti ingatlan teljes mértékű használója a Lajosmizsei Városi Tűzoltó 
Köztestület legyen. Ennek az az indoka, hogy a köztestület az, aki a kötelező munkát 
ellátja, s szeretnénk a telephelyen rendet tenni, de amíg nincs a nevünkön a telephely, 
addig nem tudjuk ezeket a feladatokat elvégezni.  
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Köszönöm. Szeretném Apró Ferenc bizottsági tag véleményét is hallani ezzel 
kapcsolatban. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Részt vettem ezen a tűzoltó tisztújító közgyűlésen. Szóban beszámolt Szerencsés Pál 
parancsnok Úr, de ezt ott írásban kérték. Visszaélés nem volt tapasztalható. 
Javaslom, hogy a 40/2008. (III. 18.) számú határozattól tekintsünk el, így az I. 
határozat-tervezettel egyetértek. 
Az előterjesztés II. határozat-tervezetével maximálisan egyetértek, hogy adjuk oda a 
támogatási összeget, amikor kérik. 
Az előterjesztés III. határozat-tervezethez kérdésem van. Erre a telephelyre van-e 
valakinek szóbeli megállapodása? Most hogyan áll a Mizsei u. 5. szám alatti  
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ingatlan jogi kérdése? Ki a használója, mert ha van tulajdonosa, akkor ezt vissza kell 
vonni, és utána kellene dönteni az átadásról. 
Dr. Bóna Csaba tanácsos 
Tulajdonos az önkormányzat. 
Koller Dániel képviselő 
Ahhoz, hogy mi működni tudjunk, szükséges ez a terület. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A Képviselő-testület nézze át, hozza ide a megállapodást, és utána döntsünk, mivel az 
önkormányzat ingatlanáról van szó. Az egyesülettel a testület kössön szerződést. 
Koller Dániel képviselő 
Jelenleg az egyesületnek semmiféle egyéb működési területe nincs ezen a területen. Az 
egyesületet jelenleg Szerencsés Pál képviseli egy személyben. Ezen a helyen csak a 
köztestületnek az alkalmazottai látják el a feladatokat az egyesület eszközeivel. Az 
egyesületet nem szeretnénk, hogy megszűnjön, hanem azt szeretnénk, ha az 
önkormányzat a köztestülettel kötné meg a szerződést. Az egyesülettel a köztestület 
egyezkedne, s idehoznánk a szerződést az önkormányzat elé. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Eddig kivel van szerződése az önkormányzatnak? 
Koller Dániel képviselő 
Senkivel nincs szerződése. 
Basky András polgármester 
Határozattal át lett adva. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Új felállás van. Apró Ferenc javasolta, hogy az önkormányzat kössön szerződést a 
köztestülettel. Ha ez megtörténik, akkor innentől kezdve az önkormányzatnak lenne 
beleszólása abba, hogy ne történjen ugyan olyan visszaélés, mint eddig volt. 
Koller Dániel képviselő 
Ezt szeretnénk mi is elkerülni, ezért képviseljük az önkormányzatot a tűzoltóságnál. 
Basky András polgármester 
A következő módosítási javaslatom van a III. határozat-tervezethez. „Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Lajosmizsei 
Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestületet, hogy megállapodást kössön a 
Lajosmizsei Városi Tűzoltó Egyesülettel Lajosmizse Város Önkormányzatának 
előzetes egyeztetésével a Mizsei u. 5. sz. ingatlan bizonyos helyiségeinek szívességi 
használatára. A köztestület a soros testületi ülésre hozza be a megállapodást. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja, s elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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20/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. 
40/2008. (III. 19.) ÖH 3. pontjának 
hatályon kívül helyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogad- 
  ja, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja azzal a módosítással, hogy 
kikerülne a „háromnegyed évi” kifejezés, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
21/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestület támogatásáról 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogad- 
  ja azzal a módosítással, hogy a „háromnegyed évi” kifejezés kerüljön 
  ki a határozat-tervezetből. Így javasolja a Képviselő-testületnek elfoga- 
  dásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:      A bizottság 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az 
előterjesztés III. határozat-tervezetében foglaltak az önkormányzat előzetes 
egyeztetésével történjenek, s a köztestület a soros testületi ülésre hozza be a 
megállapodást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestülettel kötendő megálla- 
podásról 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogad- 
  ja azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés III. határozat-tervezetében  
                      foglaltak az önkormányzat előzetes egyeztetésével történjenek, s a  
  köztestület a soros testületi ülésre hozza be a megállapodást. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Kunbaracs község kérése körjegyzőséghez történő csatlakozásról 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Dr. Bóna Csaba tanácsos készítette az előterjesztést. Kérném, mondjon erről néhány 
szót. 
Dr. Bóna Csaba tanácsos 
A decemberi ülés tárgyalta ezt a kérelmet. Akkor a törvényességi dolgoknak nem felelt 
meg, most a törvényességnek megfelelne, nekünk pedig nem. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata nem szándékozik körjegyzőségi megállapodás 
megkötésére Kunbaracs községgel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
23/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. 
Kunbaracs község kérése körjegyzőséghez  
történő csatlakozásról 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi Bizottság tudomásul veszi, hogy Lajosmizse Város 
   Önkormányzata nem szándékozik körjegyzőségi megállapodás  
   megkötésére Kunbaracs községgel, ezt elfogadásra javasolja a 
   Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2008. augusztus 13. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet 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 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

       Nagy Erzsébet s.k. 
         bizottság elnöke 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 



 
Lajosmizse Város Ügyrendi Bizottsága 
I/6-32/2008.  
 
 
 
 

Lajosmizse Város Ügyrendi Bizottságának 
jegyzőkönyve 

2008. augusztus 13. 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
20/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. 40/2008. (III. 19.) ÖH 3. pontjának hatályon kívül 
     helyezése 
 
21/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
     Köztestület támogatásáról 
 
22/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
     Köztestülettel kötendő megállapodásról 
 
23/2008. (VIII. 13.) ÜB hat. Kunbaracs község kérése körjegyzőséghez törté- 
     nő csatlakozásról 


