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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. november 25-én, de: 9.00 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Tengölics Judit irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tagból mind a 3 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert.. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne két plusz napirendi pont 
felvételére javaslatom: 1./ Basky András polgármester Úr 2009. évi szabadságának 
engedélyezése, 2./ Basky András polgármester Úr 2009. év végi jutalmazása. 
Amennyiben egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, plusz a két 
felvett napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, 
hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Nagy Erzsébet 
     nek  2010. évi költségvetési koncepciója   ÜB elnök 
2./ Basky András polgármester 2009. évi szabadságának en- Nagy Erzsébet 
     gedélyezése       ÜB elnök 
3./ Basky András polgármester 2009. év végi jutalmazása Nagy Erzsébet 
         ÜB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési 
koncepciója 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Megkérem Tengölics Judit irodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Tengölics Judit irodavezető 
60 M/Ft-ot meghaladó mértékben fogunk kevesebb finanszírozást kapni a jövő évben. 
A saját bevételeinknél sem fogjuk hozni az idei szintet, gondolok itt az iparűzési 
adóra, aminek elég bizonytalan a kimenetele. Az előző évekhez hasonlóan midenhol a  
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működőképesség biztosítása a fő cél, és a folyamatban levő pályázattal megvalósuló 
beruházásainknak a befejezése. Ha ezen felül marad forrásunk, akkor van 
lehetőségünk a további beruházásokhoz a saját erőt biztosítani. A működőképességünk 
az elmúlt évben is biztosított volt. A továbbiakban is a túléléshez az szükséges, hogy 
az intézmények vezetőire számít az önkormányzat. Amíg a gazdasági növekedés nem 
indul be, a lehetőségeink sem fognak nagyságrendben javulni. 
A Művelődési és Oktatási Bizottság a határozati javaslatoknál a 13. oldal 9. pontjánál 
kérte felvenni a közterületen illemhely létesítését. Ez az egyik, a másik pedig az 
EGYSZI 3. pontjánál az Idősek Klubja áthelyezésének lehetőségét kérik megvizsgálni. 
Ezzel a két ponttal egyetértett a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság is. Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottságnak volt ez a javaslata. Más 
módosító javaslat eddig nem volt. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Kérdezem a bizottság tagjait. 
Zsigó Viktor bizottság tagja 
Az önkormányzatoktól 80 milliárd forintot fognak elvonni. A határozat-tervezet 1.) és 
5.) pontja  a meghatározó, amennyiben ez teljesül, akkor nem lesz probléma. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Ilyen óriási módon megnyirbálni a költségvetést nagyon csúnya dolog. A határozatok 
között a 10. pontnál a „társadalmi és egyéb szervezetek” kifejezést javaslom 
kiegészíteni az alábbiak szerint: „társadalmi, sport és egyéb szervezetek” kifejezésre. 
A 2 . sorban: „a kiadások alakulása arra  ösztönöz” kifejezésnél az „ösztönöz” szónál 
az „s” betű helyett „z” betű kell. 
A költségvetési koncepciót támogatom. 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Köszönöm a bizottsági tagok részéről a hozzászólásokat. A magam részéről annyit 
szeretnék elmondani, hogy azok a szakemberek és kollégák, akik egész évben a 
költségvetés megvalósításában dolgoztak, nagyon nagy felelősséggel végezték 
feladatukat, és ennek köszönhető, hogy ez a koncepció itt áll előttünk. Ez pozitív 
kicsengésű, ez azt mutatja, hogy az élet Lajosmizsén biztosítva van. 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta. 
10/2009. (XI. 25.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2010. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
  testületének 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, megtárgya- 
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  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     Ügyrendi Bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Basky András polgármester 2009. évi szabadságának engedélyezése 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
A polgármester Úr 2009. december 19-től december 31-ig szeretne 8 nap szabadságot 
igénybe venni a 2009. évi rendes szabadságából. Szabadsága ideje alatt Dr. Adonyi 
Lajos alpolgármester Úr helyettesíti.  A szabadság igénybevételének nincs semmi 
akadálya, javaslom a polgármester Úr részére a szabadság engedélyezését. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
11/2009. (XI. 25.) ÜB hat. 
Basky András polgármester 2009. évi 
szabadságának engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság engedélyezi Basky András polgármester Úr 
  részére 2009. december 19-től december 31-ig 8 munkanap szabadság  
                      igénybevételét.  
  Távolléte idején Dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr helyettesíti. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     Ügyrendi Bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Basky András polgármester 2009. év végi jutalmazása 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az intézményekben mindenütt sikerült bérmegtakarítást eszközölni. Az 
intézményekben a dolgozók ezt ajándékutalványban kapják meg. A polgármester 
Úrnak az ilyen fajta juttatására az Ügyrendi Bizottságnak áll módjában javaslatot tenni 
a Képviselő-testület felé. Eddig polgármester Úr ezzel nem élt, ebben az évben kapná 
az első elismerését. Az eddigi munkája alapján a magam részéről indokoltnak tartom 
és megszavazom. Kérek a bizottsági tagok részéről véleményt. 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Mennyit lehet adni jutalmul? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Két havi bruttó bért. 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Megszavazom Basky András polgármester részére 2009. év végi jutalomként a két 
havi bruttó bérét. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Amennyiben nincs további vélemény, hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy Basky András polgármester Úr 2009. évi végi jutalomként a 
két havi bruttó bérét (2 x 521.800.- Ft) kapja meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
12/2009. (XI. 25.) ÜB hat. 
Basky András polgármester  
2009. év végi jutalmazása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester Úr részére 
  2009. év végi jutalomként javasolja, hogy kéthavi bruttó bérét 
  (2 x 521.800.- Ft) kapja meg. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     Ügyrendi Bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
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. 
          ÜB elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


