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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
27/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének 2013. évi költségvetési koncepciója 
 
28/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének 2013. évi munkaterve 
 
29/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. Apró Ferenc képviselı javaslata a Polgármester 

Úr jutalmára  
 
30/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. Polgármester jutalmára javaslattétel 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2012. november 27-én, du: 15.00 órakor a  

    Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Katona Jánosné bizottság tagja   
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Orbán Antal 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 4 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, elfogadásra és megtárgyalásra javaslom a 
meghívó szerinti napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-   Basky András 
      testületének 2013. évi költségvetési koncepciója  polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek 2013. évi munkaterve     polgármester 
 
3./ Polgármester jutalmára javaslattétel    Belusz László 
         ÜSB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi  költségvetési 
koncepciója 
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Belusz László bizottság elnöke 
A koncepció tartalmazza a kötelezı feladatokat mind az önkormányzat, mind az 
intézmények részérıl. Az elıterjesztés részletesen tartalmazza azokat a feladatokat, 
amik a városunk feladatai, az energia biztosítása, Iskola-tó rendezése stb. 
Az intézményben dolgozók részére az ebédjegy utalvány egy feszültségmentes légkört 
jelentene, ezért ennek kidolgozását, valamint az intézményvezetık elismerésének a 
lehetıségét is át kellene gondolni. 
Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalásra került ez a 
napirendi pont. Ott felmerült, hogy a 20 éves Lajosmizse méltó megünneplése kerüljön 
bele a koncepcióba. 
Egy másik témát szeretnék a bizottság elé terjeszteni. Bányai Gábor Úrtól meghívást 
kaptam egy olyan megbeszélésre, amelynek a tárgya a helyi hı- és energiaforrások 
pályázati lehetısége. Hét milliárd forint van országosan erre a pályázati keretre, ebbıl 
az önkormányzatok részére 2 milliárd forint. Bányai Úr elmondta, hogy szeretne Bács-
Kiskun Megyében legalább 40 pályázatot látni. Elsısorban a villamos energia saját 
megtermelésérıl lenne szó kiserımővekkel úgy, hogy az intézmények tetejére nap 
energiamérı kerülne elhelyezésre. Ennek 85 %-os támogatottsága lenne, 15 %-ot 
önerıbıl kellene fedezni. Ez ügyben azonnal kellene lépni. Az elérhetıséget 
megkérdeztem, a Polgármester Urat fogják keresni. Akik az elıadást tartották, 
vállalnák a pályázat megírását. Ehhez közbeszerzést kellene lebonyolítani, s a 
közbeszerzés 80.000.- Ft lenne. Amennyiben az önkormányzat gyorsan lépne, 
vállalnák, hogy az elsık között beadnák a pályázatot. A gyorsaság nagyon számít. 
Lényeg az, hogy elsı körben meg kellene lépni. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Örülök ennek a lehetıségnek, hogy a napenergia megvalósítására lehetıség nyílna 
pályázat útján. Akkor fogom a költségvetési koncepciót támogatni, hogy ha a 
koncepcióba belekerül a napenergia kihasználása és megvalósítása. 
Belusz László bizottság elnöke  
50 kW-ig háztartási erımőnek, 50 kW felett kiserımőnek számít. Ezt mindenképpen 
meg kellene pályázni, mert ezzel energiát takarítunk meg. Köszönöm. 
Basky András polgármester 
Kérem Belusz László Képviselı Úr jelenlétét, amikor az erre illetékes szakemberekkel 
tárgyalni kell. Kérdezem, hogy 50 kW-os rendszer kiépítése mennyibe kerül? 
Belusz László bizottság elnöke 
600-650 ezer forint 1 kW pályázat nélkül. Évente 2,5 millió forintot lehet megspórolni 
kW-onként a villanyszámlán. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Ezt meg kell lépni, ha van rá lehetıség 
Belusz László bizottság elnöke 
A beadott pályázatok értékelése egyszerő elbírálással történik. Március végére ez már 
meglesz. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Mindenben a kormányzat engedélyezését kell kérni. 
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Basky András polgármester 
Ha az energia megtérül, akkor mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez 
megvalósulhasson. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
2,2 milliárd forintos beruházás a jövı évben elkészül a belsı vízrendezési projekt 
keretében. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 22 éve támogatta az 
önkéntesen alakult csoportjainkat, társadalmi szervezeteinket. Ezeket a jövı évben se 
hagyjuk ki. Kérném, hogy a határozat-tervezetbe ezt tegyük bele. Nagy várakozással 
tekintek a jövı évre. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Lehet-e már tudni, hogy mennyi lesz a 2013. évi költségvetés száma? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A bevételi oldal jelenleg nem meghatározható, teljesen új támogatási rendszer indul.  
A pályázatokkal óvatosan kell bánni, ha kevés lesz a bevétel, akkor a pályázatról is 
tudni kell lemondani.  
Basky András polgármester 
Amit lehet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a 
fontos dolgokat. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy kerüljön felvételre Apró Ferenc 
képviselı Úr javaslatára, hogy a Nonprofit szervezetek, egyházak támogatása 2013. 
évben, Lajosmizse várossá nyilvánítása 20 éves évfordulójának méltó megünneplése, a 
KEOP-2012. 4.0.10.0 energetikai pályázat benyújtásának megvizsgálása az 
energiakorszerősítés érdekében. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
   
 Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 

testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítéssel: 
 
- Nonprofit szervezetek, egyházak támogatása 2013. évben. 
- Lajosmizse várossá nyilvánítása 20 éves évfordulójának méltó meg- 

ünneplése. 
- KEOP-2012. 4.0.10.0 energetikai pályázat benyújtásának megvizsgálása 

az energiakorszerősítés érdekében. 
 
 Határid ı: 2012. november 19. 
 Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi munkaterve 
Belusz László bizottság elnöke 
Minden évben elıre kell készíteni munkatervet. Lajosmizse várossá nyilvánítása 20 
éves évfordulójának a programját bele kell tenni. Erre a volt képviselıket is meg kell 
hívni és az összes kitüntetettet 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A rendezvénynaptár, amit a mővelıdési Ház fog elkészíteni, ebben benne lesz a 20 
éves Lajosmizse programja. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Mikor lesz az önkormányzatnak jegyzıje? 
Basky András polgármester 
Amíg a pályázat nem lesz kiírva, addig az aljegyzı látja el a jegyzıi feladatokat. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Köszönöm. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még javaslat, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013 évi 
munkatervét azzal, hogy kerüljön bele Lajosmizse várossá nyilvánítása 20 éves 
évfordulójának a programja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
28/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- 
letének 2013. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
  2013. évi munkatervét azzal, hogy kerüljön bele az alábbi szövegrész: 
 

- Lajosmizse várossá nyilvánítása 20 éves évfordulójának programja 
 
Határid ı: 2012. november 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Polgármester jutalmára javaslattétel 
Belusz László bizottság elnöke 
2006. október 1-tıl Basky András polgármester Úr vezetésével mőködik az 
önkormányzat. 2010-ben és 2011-ben a Képviselı-testület egyhavi illetményének 
megfelelı összeggel ismerte el a polgármester Úr éves munkáját. Az önkormányzat 
2012-ben is eredményesen gazdálkodott, ez látszik az önkormányzat gazdálkodása I-
III. negyedévi beszámolójáról  készült jelen ülésünk  anyagát képezı elıterjesztésbıl 
is. Az önkormányzat hitelfelvételre nem szorult, az önkormányzati törvényben  
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rögzített feladatait teljesítette. Az elmúlt évek során számos sikeres pályázat került 
megvalósításra, ezzel szolgálva a település lakosságát. A Polgármester Úr részére egy 
havi bruttó jutalmat javaslok elfogadni. Kérem képviselı társaimat, hogy fogadják el 
ezt. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Szeretném módosítani a következı mondatot: „Az elmúlt évek során számos sikeres 
pályázat került megvalósításra, ezzel szolgálva a település lakosságát.” Kiegészítés: 
„ezzel is szolgálva”. 
Polgármester Úr jutalmazására én egy másik javaslatot gondoltam. Én ezt az összeget 
nettósítanám. Az én elképzelésem, hogy bruttó 800.000. –Ft-ot hagyjunk jóvá a 
Polgármester Úrnak, ez lenne nettó egy havi fizetés. Ezzel nagyobb elismerést kapna a 
Képviselı-testülettıl. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezt szavaztatni fogjuk. Én is tudnék nagyobb összeget javasolni, de a bruttó egy havi 
jutalmat továbbra is fenntartom. Köszönöm. 
Katona Jánosné bizottsági tag 
Egyetértek Belusz László bizottsági elnök véleményével. Ha ezt a gazdasági helyzetet 
nézzük, akkor a Polgármester Úr jutalmazása egy gesztus. Rosszul esik nekünk, hogy 
az étkezési jegyet sem kaptuk meg. Még egy 10.000.- Ft-os kis összegnek is örülnénk. 
Kínos dolog ebben dönteni, de mégiscsak gesztus, hogy valamennyi jut, az rossz 
dolog, hogy nekünk nem jut. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Mi nem döntünk az intézményvezetı és a dolgozók jutalmáról. Én csak nettósítani 
szeretném az összeget jutalomként. Ha a bizottság nem támogatja, a testületi ülésen 
nem fogom elmondani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Volt egy módosító javaslat, mely szerint bruttó 
800.000. –Ft-os jutalom legyen megállapítva a Polgármester Úr részére. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
29/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. 
Apró Ferenc képviselı javaslata 
a Polgármester Úr jutalmára  

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság nem fogadta el Apró Ferenc Képviselı  

Úr javaslatát, miszerint a Polgármester Úr 2012. évi jutalma bruttó 
  800.000.- Ft legyen. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az eredeti javaslattal ért egyet, hogy a Polgármester Úr jutalma 2012. évben egy 
havi bruttó 521.800.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2012. (XI. 27.) ÜSB hat. 
Polgármester jutalmára javas- 
lattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy Basky András polgármester jutalma 2012. évben 
  egy havi bruttó 521.800.- Ft legyen. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  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 16.00 
órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
 Belusz László sk.    Kutasiné Nagy Katalin 
        bizottság elnöke    jegyzı távollétében: 
 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
       aljegyzı 
 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 


