
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági Bizottság 2008. december 10-én, de: 9.30 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor   bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor 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 lévı napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- Basky András 
     testületének 2009. évi munkaterve   polgármester 
 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Elkészült Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi 
munkaterve. Kérdezem, hogy van-e javaslat, hozzátennivaló az anyaghoz? 
Rubos János bizottsági tag 
A tőzoltósági beszámolót hiányolom a munkatervbıl. 
Basky András polgármester 
A tőzoltóságnak lesz beszámolója akkor is, ha az nem lesz beletéve a munkatervbe. 
Zsigı Viktor bizottság elnöke 
Van-e még valami hozzáfőznivaló? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkatervét 
elfogadja, azt megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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10/2008. (XII. 10.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének 2009. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 

  A Mezıgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
  selı-testületének 2009. évi munkatervét elfogadja, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Javaslom, hogy foglalkozni kellene egy két éves válságkezelı programmal. 
Gondolkozni kell azon, hogy össze kellene állítani egy tervet, melyet az 
intézményvezetık készítenének el. Az intézményvezetı mondaná meg szakmailag azt, 
hogy milyen feladatok azok, amiket le lehet morzsolni az intézmények mőködésébıl, 
ha az szükséges, s hogy melyik az az égetıen fontos feladat, ami nélkül még az 
intézmény tud mőködni. Úgy gondolom, hogy a recessziónak két évig még nagyon 
nagy hatása lesz. Ha itt egy rendkívüli helyzet áll elı, akkor legyen egy fiókterv. Ha 
szükség van rá, akkor elıvesszük, ha nincs rá szükség, akkor nem foglalkozunk vele. 
Erre csak azért lenne szükség, hogy ha az önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, akkor 
legyen mit elıvenni. Már korábban is felvetettem e témát, de nem igazán foglalkozott 
vele senki. 
Basky András polgármester 
Errıl már beszéltünk, téma volt, foglalkoztunk vele. 
Rubos János bizottsági tag 
Az Iskola-tó rendbetételét meg lehetne oldani társadalmi munkával. A gazdakörnek 
van legalább 10 traktorja, ami 10 nap alatt elvinne 40 m3 földet. Legalább 10 M/Ft-os 
társadalmi munkát fel tudnánk ajánlani. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, bejelentenivaló? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

       Zsigó Viktor s.k. 
       bizottság elnöke 

 
  Márton Györgyné s.k.   
   jkv.vez. 



 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezıgazdasági Bizottsága 
I/6-51/2008.  
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezıgazdasági Bizottságának jegyzıkönyve 

2008. december 10. 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
10/2008. (XII. 10.) Mg. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének 2009 évi munkaterve 
   


