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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
7/2010. (XII. 14.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete La- 
     josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
     nek a helyi iparőzési adóról szóló 31/2007. (XII. 13.) 
     önkormányzati rendelete 
8/2010. (XII. 14.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- 
     letének …/2011. (…) önkormányzati rendelet Lajos- 
     mizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     a helyi iparőzési adóról szóló 31/2007. (XII. 13.) ön- 
     kormányzati rendelete 
9/2010. (XII. 14.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
     tének …/2010. (…) önkormányzati rendelete Lajos-
     mizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
     az idegenforgalmi adóról szóló 6/2010. (II. 16.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
10/2010. (XII. 14.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
     tének 2011. évi költségvetési koncepciója 
11/2010. (XII. 14.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
     tének 2011. évi munkaterve 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága  
               2010. december 14-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
               ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Kollár László  bizottság elnöke 
   Belusz László  bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
    
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 

Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László levezetı elnök 
Tisztelettel köszöntöm a Mezıgazdasági Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van.  
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki elıtt 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     …/2010.(…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város  polgármester 
     Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési 
     adóról szóló 31/2007.(XII.13.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     …./2010.(…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város  polgármester 
     Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi 
     adóról szóló 6/2010.(II.16.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     2011. évi költségvetési koncepciója     polgármester 
 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     2011. évi munkaterve      polgármester 
 
 
 
. 
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Kollár László bizottság elnöke 
A napirendi pontok tárgyalása elıtt Orbán Antal bizottsági tag kér szót. 
Orbán Antal bizottsági tag 
90 ember kapott Lajosmizsén végrehajtást, akik tartoznak a Dunavecsei Víziközmő 
Társulásnak elég tetemes összeggel, s olyan kérésem lenne az önkormányzat felé, hogy 
esetleg az Adóügyi Irodán keresztül kiértesíteni ıket, hogy valamit lépjenek, mert eljárás van 
ellenük, ezért össze kellene hívni ıket, megbeszélni velük ezt a dolgot.  Ez megoldható-e? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Elıször is minden földtulajdonos az évek során megkapta a befizetésre felszólító csekket, az 
elıírást és a határozatot. A hivatalhoz egészen pontosan az adóhatósághoz már a végrehajtásra 
átadott anyag kerül. Ebben a szakaszában mi már a végrehajtási eljárás szakaszát tudjuk 
foganatosítani, és minden egyes ügyfélnek már elkezdıdött a Dunavecsei Vízi Közmő 
Társulat által átadott behajtási, végrehajtási eljárás. Ennek sok-sok szakasza, lépése van, elsı 
lépésben, amikor az ügyfél ide bejön, mi el fogjuk mondani mindenkinek, hogy milyen 
lehetıségei vannak. Az ügyfél mindenképpen értesítve van, tehát ez ki sem kerülhetı általunk 
sem. Mi mindig kiértesítjük, hogy milyen eljárással, mi van folyamatban, és kérjük, hogy ha 
ebben az ügyben személyesen kell találkozni velük, akkor milyen teendıik lehetnek, tehát fel 
fogjuk világosítani arról, hogy mit kérhet a Vízi Közmő Társulástól, (fizetési halasztást, 
részletfizetési lehetıséget, s hogy milyen lehetısége van. Ha az ügyfél ezzel nem él, az az ı 
szuverén joga. Ha ezek nem mőködnek, akkor sajnos nekünk folytatni kell a végrehajtási 
eljárást is. Mi már nem tudunk ebben a szakaszban semmilyen más intézkedést tenni.  
Kollár László bizottság elnöke 
Egy országgyőlési határozattal állunk szemben. Kérdezem, hogy Zsigó Viktor által elkezdett 
próbapernek van-e valamilyen eredménye? Az zajlik, vagy nem zajlik, vagy csak egy javaslat 
volt?  
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Errıl nem tudunk semmit.  
Kollár László bizottság elnöke 
Ez egy tíz éve zajló ügy, s elıbbre nem jutott soha.  
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
De jutott elıre, mert a jogalkotásban 2011-tıl nem kell ilyen társulási díjat fizetni, de az ezt 
megelızı idıszakra nem vonatkozik. Tehát a fizetési kötelezettségük fennáll a 
földtulajdonosoknak a 2011. elıtti idıszakra. 
Basky András polgármester 
Néhány évvel ezelıtt volt egy olyan lehetıség, hogy a Vízi Közmő Társulásnál lehetett 
kezdeményezni azt, hogy a kamatot engedjék el, és az a dolog akkor mőködött is, hogy csak 
az alapköltséget kellett megfizetni. Azt lehet megpróbálni, hogy akinek ilyen tartozása van, az 
a Vízi Közmő Társuláshoz fordul, és az hozhat döntést ebben a dologban, hogy enged, vagy 
nem enged. Az ottani lehetıségeket a Vízi Közmő Társulat tudja.  
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ezt mindenkinek el fogjuk mondani, hogy ilyen lehetıségeik vannak. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Akkor most már rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési 
adóról szóló 31/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
Kollár László bizottság elnöke 
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A vásározó és piaci kiskereskedelmi tevékenység kikerült a törvény hatálya alól. Az anyag 
elıterjesztıje Dömötör Klára egy javaslatot tett, mégpedig azt, hogy a mentességi határ, ami 
1.200.000.- Ft volt, lenne 600 eFt. Ez a javaslat összhangban lenne a mezıgazdasági 
ıstermelık adóalap mentességi határával. Ez a rendelkezés az önkormányzatnak 2.000.000.- 
Ft többletbevételt jelentene. A módosítás oka ez a két körülmény lenne. Kérdezem, hogy az 
elıterjesztıhöz bárkinek van-e kérdése.  
Én javasolnám továbbra is az 1.200.000.- Ft mentességi határt, mert ebben nem csak a 
mezıgazdasági ıstermelık, hanem iparosok is részt vesznek az iparőzési adó befizetésében. A 
600.000.- Ft összeget túl alacsony összegnek tartanám ahhoz, hogy mentes legyen.  
Kérdésem lenne, hogy az élelmiszer áruházak, a Spár, Penny és kínai ruha boltosok fizetnek-e 
valamilyen közterhet Lajosmizsén? 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint az összes többi vállalkozó, aki Lajosmizse város 
területén végez vállalkozói tevékenységet. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén képviselı 
Van más mentességi eset, vagy csak ez az egy? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Nincs, mert az összes többit az uniós jogharmonizációval meg kellett változtatni.  
Dr. Török Tamás bizottsági tag (PTK) 
Nekem olyan érzésem van, hogy többe kerülne az adminisztráció, mint az összes bevétel, 
ugyanis nagyon sok a kis ıstermelı és a kisvállalkozók is, akinek nincs meg hozzá a 
nyilvántartása, rutinja, s olyan számolásra kényszerítenénk rá ıket, ami miatt nem éri meg, 
hogy ezt az összeget lejjebb vigyük.  
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ehhez szeretnék annyit hozzáfőzni, hogy a számítás alól nem mentesülnek, mert a számítást 
most is el kell végezni, csak nem fizet. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag (PTK)  
Nagyon soknak a bevétele sem haladja meg az 1.200.000.- Ft-ot, s ettıl kezdve nincs mit 
számolni. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
600.000.- Ft-ig árbevétellel rendelkezı ıstermelıknek is meg kell csinálni a számítást. Azt 
elıtérbe kell helyezni, hogy 1,6 %-os az iparőzési adó mértéke Lajosmizsén, és amikor a 
beszámoló elkészült, s az adóalapot megadjuk, s abból az iparőzési adóerı képességet 
számoljuk, az önkormányzat azok után is számolja az 1,4 %-ot, akik nem fizetnek egy fillért 
sem. Ezt azért szeretném, ha bevezetésre kerülne, mert annyit hallottam e rövid idı alatt, 
amióta itt vagyok, hogy sok mindenre kellene pénz, de ha ezt nem lépjük meg, akkor nem 
tudunk honnan bevételt kipréselni. Ezért is van ez a rendelet-módosítás.  
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Egyrészrıl ez a kör nem fizet adót, másrészrıl pedig az adóerı képességnél is hátrányos 
helyzetben van a település, mert kevesebb mértékben jutunk hozzá.  
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Az magáért beszél, hogy a 301 adózóból 127 alá esne, tehát az 1.200.000.- Ft –os határesetnél 
sokan vannak. 
Kollár László bizottság elnöke 
Itt nem csak az ıstermelıkre vonatkozik ez az 1.800.000.- Ft, hanem az iparosokat beleértve 
együttesen. 
 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
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Igen, számszerősítettük, ez tulajdonképpen 14.500.- Ft-ról terjed 20.000- Ft/év/vállalkozó. Ez 
én szerintem nem egy olyan nagy összeg egy vállalkozónak, viszont az önkormányzatnak 
összességében tekintve 120 vállalkozót érintve ez több mint 1.500.000.- Ft összeg, ez nem 
kevés összeg, ebbıl sok mindent meg lehet csinálni. 1,6 %-tól 2 %-os az adófizetési határ. 
Minden település viszi lefelé, hogy megtartsa a vállalkozóit, mi nagyon sokáig nem emeltünk, 
de azért gondoltuk, hogy akik idáig nem fizettek, azok is fizessenek. Így tudnánk emelni a 
bevételünket.  
Basky András polgármester 
Kecskemét lehozta évenként mindig egy tized százalékkal, jelenleg 1,6 %-nál tart. 
Holminé Sebık Márta települési képviselı 
Én megértem, hogy az önkormányzatnak szüksége van erre a közel 2 MFt-ra, de pontosan ezt 
a kört nem kellene tovább sújtani adóterhekkel, mert van éppen elég bajuk akár az 
ıstermelıknek, akár az iparosoknak. Tehát meg kellene tartanunk ezt az 1.200.000.- Ft-os 
adómentességi határt véleményem szerint.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e más vélemény? 
Kollár László bizottság elnöke 
Maximálisan én támogatom, mert én is erre a gondolatra jutottam. Itt az ıstermelık az elmúlt 
évek aszályos éveit élték, az csak elvitte a pénzt, most élik a vizes idıket, pont a lónak a 
másik oldalán vagyunk. 
Holminé Sebık Márta képviselı 
İstermelı esetében nagyon sérelmes lenne adót emelni én azt hiszem. Javaslatom, hogy 
jövıre tárgyaljuk újra.  
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı 
Más vélemény van-e? Nincs. Nekem van. Engem is érint ez, mint vállalkozót, én is fizetnék 
iparőzési adót, de a társadalmi igazságosság mellett szól, hogy ezt a kört is szólítsuk meg, és 
én egyetértek az elıterjesztınek a véleményével, annál is inkább, mert sok helye van a 
pénznek, és most pont olyan idıket élünk, hogy teríteni kell ezeket a problémákat. Az, nem 
lehet, hogy egyes társadalmi rétegek a közterhek alól mentesüljenek, úgy gondolom, hogy a 
társadalmi igazságosság megköveteli azt, hogy ez a társadalmi réteg is a minimális 14.000.- 
Ft/év összeget ki tudja fizetni, nem hiszem, hogy a mezıgazdasági vállalkozókat ez a havi 
1.000.- Ft romba dönti. Viszont a sok kicsi sokra megy alapon az önkormányzat bevételénél 
pedig számos összeget, közel, 2 MFt-ot jelent.  
Dömötör Klára pénzügyi vezetı 
Arról nem beszélve, hogy az nem derül ki a tanulmányból és a rendelet-módosításból, hogy 
ennek az összegnek a kiszámítása úgy néz ki, hogy Lajosmizse területén él egy vállalkozó 
valamennyit megtermelt, elvitte, máshol értékesítette, és ıneki tulajdonképpen csak amit 
Lajosmizse területén értékesített, az után kell fizetni adót. Ha valaki felviszi Pestre, akkor az 
után nem itt fog adózni. Én nem akarok bántani senkit sem, de a költségcsökkentéssel 
mindenki él. Nem hiszem, hogy ez a tizenhétezer forint évente nem viselhetı teher? 
Kollár László bizottság elnöke 
Ha számlákkal tudja bizonyítani, akkor mehet, ha nem, akkor nem.  
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Én javasolnám, hogy az 1.200.000.- Ft-os adómentességi határt hagyjuk meg, valahonnan 
máshonnan próbálja az önkormányzat ezt kompenzálni. 
 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Várok javaslatot, hogy honnan? 
 
Kollár László bizottság elnöke 
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1.000.000.- Ft-ra csökkenthetjük, annál kevesebbre nem.  
Dr. Török Tamás bizottsági tag (PTK) 
Jövıre megszőnik a vásározó tevékenységnek az adója, ez nekünk pozitív lesz, mert ha a 
lajosmizsei termelı felviszi a nagybani piacra Pestre, akkor itt fogja megfizetni az adót. Azt 
gondolom, hogy ebbıl mi pozitívan fogunk kijönni.  
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı 
Voltak ellenjavaslatok, ellenérvek, volt egy 1.000.000.- Ft-os javaslat, volt az eredeti 
1.200.000.- Ft, és a 600.000.- Ft. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az eredetire nem kell szavazni, az hatályos.  
Kollár László bizottság elnöke 
Van a kiküldött anyag, a módosító indítványok és az eredeti javaslat. A módosító indítvány, 
hogy az 1.200.000.- Ft legyen az elıterjesztés szerinti. 
Aki ezzel egyetért, szíveskedjék jelezni. 
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, - tartózkodás nem volt – egy ellenszavazattal – a 
bizottság elfogadta a javaslatot az alábbi határozattal: 
7/2010. (XII. 14.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2011. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város 
 Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról 
szóló 31/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési  
                        Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a helyi iparőzési adó  
                        mentességi határa 1.200.000.-Ft legyen. 
  Határid ı: 2010. december 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Az is módosító indítvány, hogy maradjon az eredeti javaslat.  
Aki azzal egyetért, hogy legyen 600.000.- Ft az iparőzési adó mentességi határa, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 3 nem szavazattal – egy igen szavazattal, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
8/2010. (XII. 14.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2011. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város 
 Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról 
szóló 31/2007. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottsága nem javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az adómentesség határa 
a helyi iparőzési adó tekintetében 600.000.- Ft legyen. 
 

  Határid ı: 2010. december 15. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2010. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi 
adóról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Kollár László levezetı elnök 
Az elıterjesztı a költségvetés növelése érdekében kimunkálta a rendelet-tervezetet. A mostani 
300.- Ft helyett 431,1 Ft lehetne az adó adómaximuma vendégéjszakánként, s ı 400.- Ft-ra 
tett javaslatot.  
Kérdés, hogy ezzel egyetértünk-e, elfogadjuk-e? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta 
9/2010. (XII. 14.) Mg. hat.: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…./2010. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város  
Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi 
 adóról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági  és Gazdaság- 

fejlesztési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének az idegenforgalmi adóról szóló 6/2010. (II. 16.)  
önkormányzati rendelet módosítását elfogadja azzal, hogy az adó  
mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 400.- Ft legyen. 
Ezt javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 

   Határidı: 2010. december 15. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési 
koncepciója 
Kollár László levezetı elnök 
Egy költségvetési koncepció elkészítése mindig nagy feladat. Nekem ez az elıterjesztés 
nagyon tetszett. Nagyon szakszerőnek és hitelesnek tartom. és egy komoly vitaanyag.  
Megkérdezem polgármester urat, hogy szeretne-e hozzászólni, levezetni és kiegészíteni. 
Basky András polgármester 
El kellett készíteni a költségvetési koncepciót. Ez akkor lesz jó, ha mindenki hozzáteszi a 
javaslatát, véleményét. Ezért kértem azt, hogy mindenki írja le, hogy ki mit tart fontosnak, 
hogy belekerüljön. Kértem az intézményvezetıket is, hogy írják le, hogy milyen problémákat 
látnak, mik azok, amiket mindenképpen jó lenne megoldani a következı évben. Most 
megtervezzük azt, hogy mik lennének a legfontosabb feladatok és amikor februárban összeáll 
a költségvetés, elıttünk lesz, mint mankó ez a költségvetési koncepció és látni fogjuk, hogy 
hol vannak azok a pontok, ahol jó lenne további elırelépést tenni, s ahova több pénzt kellene 
fordítani. A koncepcióban le van írva, hogy hogyan alakulnak a dolgok, az látszik, hogy 
sokkal több pénzünk nem lesz. Jó esetben az elızı évi szinten fogunk mozogni. Mivel az 
elızı évi szinten tudunk mozogni, s kész lesz a költségvetésünk, azon kell elgondolkodni, 
hogy mely területektıl veszünk vissza, és azt tudjuk átcsoportosítani. Jó lenne a 
hitelmentességet továbbra is megırizni, a meglévı pályázatainkat tovább vinni és befejezni, 
azon pályázatainkat, amivel az önkormányzat elırébb menne, benyújtani, a 
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mőködıképességét az intézményeknek biztosítani kell. A mőködıképességnél alapköltség a 
bér, a dologi kiadás, amiben benne vannak az energia árak, az apróbb felújítások. Reméljük, 
hogy az egyéb kívánságokból is tudunk majd megvalósítani feladatokat. Azokat a  
legfontosabb feladatokat, amelyek nem tőrnek halasztást, vettük elıre, és oldottuk meg. Ilyen 
volt például a kazáncsere az óvodában, kollégiumban, Rákóczi úti óvodában, amikor a vizes 
blokk rendszer, s a főtési rendszer tönkrement, azt fel kellett újítani. Sok tíz millió forintot 
költöttünk ilyen dolgokra. Igyekeztünk mindenhol, amit csak lehetett pályázattal megoldani, 
ahol nem lehetett, ott helyt kellett állni, mint önkormányzatnak. Ez lesz a következı 
idıszakban is, hogy lesznek feladatok, amiket mindenképpen meg kell oldani, s amit majd 
pénzünk enged, akkor hozzá lehet tenni egyéb feladatokat is. Azt is látjuk, hogy mindig több 
pénz kellene és ezzel szemben egyre kevesebb pénz jutott mindenhova. Talán akkor fogunk 
helyrebillenni, hogy ha az állami normatívákból egy kicsit több pénz fog jutni az 
önkormányzatnak, s akkor 20-30 MFt-ot el tudunk költeni olyan feladatokra, amelyeket évek 
óta halogatunk, húzunk magunk után. Lehetett volna úgy is dönteni, hogy felvesz az 
önkormányzat 300 MFt hitelt, s ami itt fel van sorolva, ezek közül jó néhányat megoldottunk 
volna, de nem ezt a verziót választottuk, mert mindig azt mondtuk, hogy az a legfontosabb, 
hogy ne legyen az önkormányzatnak hitele. Innen tudunk jó irányba indulni, akármilyen 
helyzet is alakul az elkövetkezendı idıszakban. A határozat-tervezetben felsoroltuk azokat, 
amiket kiemelten fontosnak tartunk, és felsoroltuk a 16. pontban azokat, amelyeket az 
önkormányzat, a képviselık, az intézményvezetık soroltak fel, hogy mik azok, amelyek 
fontos feladatként várnak ránk. A testületi ülésen majd a bizottsági ülésen elhangzott dolgokat 
a bizottsági elnökök felvezetik a kiegészített javaslatokkal együtt, s én pedig javasolni fogom, 
hogy a költségvetési koncepciót a kiegészítésekkel együtt fogadjuk el.  
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele 
az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy az 
anyagban szerepelı mezıgazdasági gépvásárlás traktorvásárlást takar, mely több pályázati 
lehetıség kapcsán jöhet létre. Ez bárhol alkalmazható lesz, külterületi utak rendbetétele, 
kerékpárutak rendbetétele, parlagfő irtás, stb. Ezt szeretném a rangsorolásnál a hetedik helyrıl 
a harmadik helyre tenni 
Basky András polgármester 
Fogadjuk el, hogy ez nem rangsor. Amilyen sorrendben érkeztek a felvetések, úgy lettek 
besorolva. Attól, hogy valamelyik tétel elıbb, vagy hátrébb van, nincs jelentısége a 
megvalósításnál, mert nem prioritásokat fogalmaztunk meg, hanem csak felsoroltunk 
Kollár László bizottság elnöke 
Maximálisan egyetértek ezzel, de a beruházás során mindenképpen elsıbbséget élvez a 
pályázaton nyert beruházások végrehajtása, képviselı-testületi döntések folytán elvégzett 
beruházások folytatása, illetve befejezése. Saját erı kiegészítésére, pótlására esetleges 
felmerülı beruházási hitelek, lehetıségek vizsgálatakor figyelembe kell venni a magas 
kamatterhet, mert hosszú idıre korlátozza a késıbbi lehetıségeinket. A kamat és a törlesztı 
részletek kigazdálkodása elızetes számításokat igényel, a mőködıképesség 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében maximálisan egyetértek azzal, hogy a hitelfelvételbe 
nem lehet belemerülni., a beruházásokat, fejlesztéseket lehetıleg hitel igénybevétele nélkül a 
rendelkezésre álló források mértékéig valósítjuk meg,  
Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani. Az elıterjesztést támogatni javaslom. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés? 
Orbán Antal települési képviselı 
Nem tudom, hogy mi van az OTP-s lakásokkal, elkeltek már? 
 
Basky András polgármester 



 9 

Meg lett hirdetve novemberben, de nem volt rá érdeklıdı, így nem kelt el az OTP feletti 
lakás.  
Orbán Antal települési képviselı 
Az OTP elıtt is lehetne kialakítani parkolót. 
Belusz László települési képviselı 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén is felvetıdött már, hogy az ipartestületnek a területét 
megvizsgálni, feltölteni. oly módon, hogy vállalkozókat idehozni a hiányzó területekre. Ez 
bevételforrás lehet az önkormányzatnak. 
Basky András polgármester 
Ezek nem önkormányzati tulajdonú területek, eddig sem voltak azok, ami nem önkormányzati 
tulajdonú terület, az már elkelt. Annyit tudunk ebben a dologban tenni, hogy ha idejön egy 
vállalkozó, akkor az általában meg szokta keresni a polgármestert, is, érdeklıdik az itteni 
adóviszonyok iránt, az itteni helyzet iránt, és igyekszünk a legjobb képet adni Lajosmizsérıl, 
hogy a vállalkozás idejöjjön. A jövı évben megkezdi az építkezést a Gerébi bekötınél egy 
cég, aki nemrégen vette meg azt a területet, de ezek a területek nem önkormányzati 
tulajdonúak. Annyit tudunk segíteni, hogy úgy kezeljük ezt a helyzetet, hogy ismert 
vállalkozókkal összehozzuk, s cél, hogy fogjunk össze a vállalkozókkal, s a Mercédesz Gyár 
vonatkozásában reklámozzuk Lajosmizsét úgy, hogy honlapra feltenni, vállalkozókhoz 
eljuttatni, hogy minél inkább azt lehessen érezni, hogy nem csak Kecskeméten van 
iparosodási lehetıség, hanem Lajosmizsén is.  
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, nekem lenne. 
Javaslom, hogy az utcanév megjelöléseket rendezni kell. Azon a területen, ami jelenleg is 
belterület, a tanya megjelöléseket eltüntetni, fokozatosan felszámolni, s helyette utcanevek 
kerüljenek megjelölésre. A hiányzó utcanév táblákat pótolni kell. 
Kérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2011. évi költségvetési koncepcióját az elhangzott kiegészítéssel. Amennyiben 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
10/2010. (XII. 14.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
  Bizottsága elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 

tének 2011. évi költségvetési koncepcióját az elhangzott módosításokkal együtt  
javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra az alábbiak 
szerint: 
- hiányzó utca névtáblák pótlása, 
- jelenlegi belterületen lévı tanya elnevezések megszüntetése, helyette 

utcamegjelölések. 
  Határid ı: 2010. december 15. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
Kollár László bizottság elnöke 
Minden évben kötelezı összeállítani egy munkatervet, mely szerint a Képviselı-testület végzi 
feladatát. Ebben vannak olyan feladatok, amik évrıl-évre ismétlıdnek, de vannak új feladatok 
is.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez kiegészítenivalója, kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, s elfogadható Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. évi munkaterve, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta 
11/2010. (XII. 14.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı- 
testületének 2011. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága elfogadja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. munka- 
  tervét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. december 15. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Kollár László 
      bizottság elnöke 

 
 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
 


