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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottságának 2010. december  
               14-én, 11.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László       bizottság elnöke 
   Apró Ferenc       bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
Koller Dániel bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
 
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, 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: 
Napirend        Elıterjesztı 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     2011. évi költségvetési koncepciója     polgármester 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     2011. évi munkaterve      polgármester 
 
3.) Polgármester szabadságának engedélyezése    Belusz László 
         ÜSB elnök 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési 
koncepciója 
Belusz László bizottság elnöke 
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy terjessze a bizottság elé az anyagot. 
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  
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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 
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.  
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel, hozzászólás? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Továbbra is szeretném kérni, mint azt már korábban is kértem, hogy a kül- és belterületi 
utakat, ami nagyon égetıen szükséges, fel kellene újítani, folyamatosan karbantartani. Az 
adózó állampolgárok igénylik azt, hogy a befizetett adójuk bizonyos része az utak 
karbantartására kerüljön elköltésre. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, én azt szeretném 
mondani, hogy az ipartertületnek a területét meg kellene vizsgálni, 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 
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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.  
Belusz László bizottság elnöke 
Más egyéb hozzászólás, javaslat van-e még? Nincs. 
Én még annyit javasolnék, hogy az utcanév megjelöléseket rendezni kell. Azon a területen, 
ami jelenleg is belterület, a tanya megjelöléseket eltüntetni, fokozatosan felszámolni, s 
helyette utcanevek kerüljenek meghatározásra. 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: 
16/2010. (XII. 14.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
tének 2011. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága elfogadja  
                       Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költség- 
  vetési koncepcióját, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
 

-   hiányzó utca névtáblák pótlása, 
- jelenlegi belterületen lévı tanya elnevezések megszüntetése, helyette   

                utca név megjelölések, 
-   kül- és belterületi utak karbantartása 
 
Határid ı: 2010. december 15. 
Felelıs:    A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
Belusz László bizottság elnöke 
Minden évben a Képviselı-testület összeállítja munkatervét, mely szerint ülésezik. Vannak 
kötelezıen meghatározott feladatok, amik évrıl-évre ismétlıdnek, és vannak olyanok is, 
amikkel kibıvül a Képviselı-testület munkája. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítenivalója, kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2011. évi munkatervét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
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17/2010. (XII. 14.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága elfogad- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi mun- 
  katervét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. december 15. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úr szabadságot szeretne igénybe venni 2010. december 20-tól 23-ig 4 nap, 
december 27-31-ig 5 nap és 2011. január 3-7 –ig 5 nap szabadságot. Szabadsága ideje alatt 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. Akadálya nincs a szabadság igénybevételének. 
Javaslom a polgármester szabadságának engedélyezését. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
18/2010. (XII. 14.) ÜB hat. 
Polgármester szabadságának 
engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága enge- 
   délyezi Basky András polgármester Úr részére: 
 
   2010. december 20-tól  23-ig  4 nap, 
   2010. december 27-tıl- 31-ig  5 nap 
   2011. január 3-7 ig   5 nap  
   szabadság igénybevételét. 
    
   Határid ı: 2010. december 14. 
   Felelıs:    A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, véleménye, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
     Belusz László 

    bizottság elnöke 
 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 


