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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
13/2011. (VI. 27.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- 
     testülete és Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
     önkormányzata közötti együttmőködési megálla- 
     podás megkötése 
 
14/2011. (VI. 27.) ÜSB hat. Polgármester szabadságának engedélyezése 
 
15/2011. (VI. 27.) ÜSB hat. Mizse Kézilabda Club ismételt támogatási ké- 
     relme 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. június 27-én, du: 14.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
 
Péli Szilveszter és Katona Jánosné bizottsági tagok jelezték távollétüket. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb módosító, illetve 
kiegészítı javaslata. 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a Mizse KC támogatási kérelme kerüljön 
napirendként felvételre. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja a kiegészítéssel együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testü- Basky András 
     lete és Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormány- polgármester 
     zata közötti együttmőködési megállapodás megkötése 
2./ Polgármester szabadságának engedélyezése   Basky András 
         polgármester 
3./ Mizse KC támogatási kérelme     Belusz László 
         bizottság elnöke 
 
1./ Napirendi pont  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás 
megkötése 
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Belusz László bizottság elnöke 
Szükséges Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse 
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás 
megkötése, mely rögzíti a mőködési feltételeket. A Cédulaházat a CKÖ visszaadta az 
önkormányzatnak, s az önkormányzat 2. számú tárgyalótermében kerülne sor a CKÖ 
testületi ülések megtartására. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az elmúlt héten összehívott a CKÖ elnöke egy kisebbségi CKÖ ülést, ez nem volt 
határozatképes, ezért a napirendi pontot megtárgyalni nem tudta. Az újabb CKÖ ülés 
holnap lesz, aminek napirendi pontjaként megtárgyalásra kerül e témakör. 
Az elızı megállapodáshoz képest volt a vagyonra vonatkozó rendelkezés is. A CKÖ 
visszaadta a Cédulaházat, ezt a részletet kivettük a rendeletbıl. Kimaradt még egy rész 
most ebbıl az SzMSz-bıl. Korábban az volt benne, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata egy fı adminisztratív közfoglalkoztatott dolgozót alkalmaz, ez Így 
nem tud mőködni, mert a pályázat leállt, nincs pályázat közcélú foglalkoztatásra. 
 A CKÖ-vel kapcsolatos feladatokat Gyurgyik Erzsébet, az Önkormányzati Iroda 
dolgozója látja el. 
 7.) pontként bele kellene tenni, hogy a CKÖ mőködéséhez szükséges egyéb tárgyi 
biztosítási feltételek. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdés van-e még az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Törvény rendeli el, s a törvény szerint kell ellátni a feladatokat. Azt bele kellene írni a 
megállapodásba, hogy a belsı ellenırzés minden költségvetésben végezze el a 
munkáját. 
Basky András polgármester 
A következı évi támogatást csak a költségvetés eldöntése után lehet adni, s csak 
akkor, ha az elızı évi el van számolva. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Mennyi lenne az a támogatás, ami a postai költségeket magában foglalja? 
Basky András polgármester 
20.000.- Ft körüli összeg. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Minden nemő költség viselését vállalja az önkormányzat. A települési önkormányzat 
biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat mőködését, a postai költségek viselését 
a törvény szerint. 
Belusz László bizottság elnöke 
4.3. kisebbségi önkormányzat tervezéseiért a helyi önkormányzat addig a mértékig 
felel, ahogy a rendeletében vállalta. A kisebbségi önkormányzat megkapta a 200 eFt-ot 
és azt elköltötte és újra kap pénzt? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ilyen nincs, ami a költségvetési rendeletben benne van, amit az önkormányzat adott a 
kisebbségi önkormányzat részére, csak annak erejéig lehet felhasználni a 
keretösszeget. 
Basky András polgármester 
A támogatási összeg csak a támogatás szintjéig használható fel. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az elfogadott észrevételekkel fogadjuk el 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás megkötését. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
13/2011. (VI. 27.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
és Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  
közötti együttmőködési megállapodás megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város Cigány Kisebb- 
  ségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás megkötését, 
  javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úr szabadságot szeretne igénybe venni 2011. július 11-13-ig 3 nap, 
2011. július 18-22-ig 5 nap, 2011. július 26-29-ig 4 nap, és 2011. augusztus 08-10-ig 3 
nap. Szabadságideje alatt dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr helyettesíti. A szabadság 
engedélyezésének akadálya nincs, én javaslom a polgármester Úr szabadságának 
engedélyezését. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
14/2011. (VI.  27.) ÜSB hat. 
Polgármester szabadságának engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Basky András polgármester részére 
  2011. július 11-13-ig   3 nap 
  2011. július 18-22-ig     5 nap 
  2011. július 26-29-ig   4 nap 
  2011. augusztus 08-10-ig  3 nap 
  szabadságot engedélyez. 
  Szabadsága ideje alatt dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. 
  Határid ı: 2011. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Mizse KC támogatási kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
A kérelemben szerepel, hogy 1,5 M/Ft-os póttámogatás helyett 1,8 M/Ft-ot 
szeretnének kérni. A kézilabda elért egy olyan eredményt, ami arra ösztönöz 
bennünket, hogy jó lenne segíteni nekik és támogatni, hogy ha meg tudnánk oldani. A 
polgármester Urat szeretném kérdezni, hogy hogyan látja a póttámogatásnak a 
lehetıségét? 
Basky András polgármester 
Mindannyiunknak öröm, hogy a kézilabda csapat ilyen eredményeket ért el. Sápi 
Zsomborral, a kézilabda club elnökével beszélgettem, hogy hogyan állnak a 
nevezéssel. Mondta, hogy 60 %-ban áll a nevezés. A költségvetésünkbıl a 
rendelkezésre álló támogatási keretet megkapták. Jelen pillanatban a költségvetésben 
amennyi keret volt, az felosztásra került. A költségvetési rendeletünkben láttuk, hogy 
mibıl tudjuk finanszírozni. Nem látjuk, hogy az 1 M/Ft-ot honnan tudjuk hozzátenni. 
A költségvetésünkben arra nincs lehetıség, hogy támogatni tudjuk. Most ne döntsünk 
abban, hogy hogyan tudjuk támogatni, majd október táján. A felnıtt labdarúgásnál is 
azt mondtam, hogy akkor induljon el, ha találnak rá szponzorokat. Amikor hitelt 
vettünk fel arra, hogy az iskola főtéskorszerősítést meg tudjuk valósítani, akkor nehéz 
pénzt találni. 
Most nem tudunk támogatást adni a kézilabda clubnak, önerıbıl kell megoldani az 
indulást, az év második felében majd látjuk, hogy tudunk-e támogatást adni, vagy sem. 
Belusz László bizottság elnöke 
A város a legnagyobb mértékben támogatta a labdarúgó clubot, de elértek egy szintet, 
s valamilyen módon jó lenne segíteni nekik, értékelni azt, amit elértek. Megértem azt, 
amit a polgármester Úr mondott. 
Basky András polgármester 
Sok helyre kellene pénz, az iskolánál is vissza kell fizetni az elmenı gyermekek miatt, 
az elmúlt évben ez 10 M/Ft. 
Basky András polgármester 
A képviselı-testületi ülésen ki lett osztva az anyag, vissza fogunk térni a második 
félévben erre, de inkább szponzorokkal oldják meg a szükséges pénzeszközt. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Értem, hogy nincs jó helyzetben az önkormányzat, de valamilyen segítséget adjunk 
nekik. 
Basky András polgármester 
A clubnak az indulási lehetıséget meg kell teremteni. Nem az önkormányzatnak kell 
egy NB-I-es csapatot fenntartani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Egyetért-e valaki azzal, hogy szeptemberben, októberben ismét napirendre kerül, és 
megnézzük, hogy tud-e az önkormányzat arra lehetıséget teremteni, hogy a Mizse 
Kézilabda Clubot támogatni tudja. 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
Hozzunk egy olyan döntést, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Ügyrendi és 
Sport Bizottsága a Mizse Kézilabda Club csapatát pluszként támogatni kívánja. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság kezdeményezi, hogy a Mizse Kézilabda Club NB-I B-
be jutó csapata plusz támogatásban  
részesüljön, ennek feltételeit a Polgármesteri Hivatal készítse el és terjessze a 
Képviselı-testület elé 2011. októberben. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
15/2011. (VI. 27.) ÜSB hat. 
Mizse Kézilabda Club ismételt 
támogatási kérelme 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság kezdeményezi, hogy a Mizse Kézilabda  
  Club NB-I B-be jutó csapata plusz támogatásban részesüljön, ennek fel- 
  tételeit a Polgármesteri Hivatal készítse el és terjessze a Képviselı-testü- 
  let elé 2011. októberben. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
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.     Kutasiné Nagy Katalin 
 bizottság elnöke     jegyzı távollétében: 
 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 
 
 


