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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. február 22-én, du: 15.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottsági tag 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
   Katona Jánosné  bizottsági tag 
Péli Szilveszter bizottsági tag bejelentéssel van távol. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      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 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirend         Elıterjesztı 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     ……/2011. (…….)  önkormányzati rendelete a 2011. évi                    polgármester 
     költségvetésrıl   
 
Belusz László bizottság elnöke 
Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási elıirányzata 1.88 MFt (tavaly 1.68 
MFt). Elsı pillanatra ez biztató, de ha belemélyedünk a részletekbe, akkor ez még is 
kevesebb, mint az elmúlt évben. 
Tény és való, hogy el kell látni a kötelezı és önként vállalt feladatokat a költségvetés 
egyensúlyának megtartása mellett, amelyet csak egy ilyen, szigorú, néhol talán túl 
szigorú költségvetéssel lehet megvalósítani. 
A költségvetés néhány pontját javaslom átgondolni. 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság nem hagyhatja szó nélkül a 476 eFt-os 
költségmegvonást a sportlétesítmények mőködésétıl és fejlesztésétıl. Ezt kérem 
átgondolni, hiszen a jövı nemzedékének egészségérıl beszélünk, İk lesznek a mi 
utánpótlásaink. A fiatalok jövıjéért az egészségükért a 476 eFt-ot ki kell szorítani a  
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költségvetésbıl, hogy legalább az elmúlt évnek megfelelı összeg rendelkezésre álljon, 
természetesen szigorú elszámoltatás mellett. 
A külterületi közutak, hidak üzemeltetésétıl elvont 1 M/Ft az éves karbantartási 
költség 17 %-a. Ennyivel nem lett kevesebb, sıt nem is lett jobb az úthálózat. Tavaly 
október óta kérésem ellenére a választókörzetemben nem készült útjavítás sem. Az 
utak állapota kül- és belterületen egyaránt nagyon rossz. A belterületi úthálózat + 1.6 
M/Ft többletet kapott a 2010-es költségvetéshez képest. Ez kell is rá, ha lehetne, akár 
több is. A külterületre – mivel többsége földút – kérem 1 MFt többletet elıirányozni a 
2011-es költségvetésben az elmúlt évihez képest. 
Javaslom a külterületi közutak fenntartására 7 M/Ft megszavazását a tartalékkeret 
terhére. Elızetes egyeztetésünkkor elhangzott, hogy az 1 MFt-os megvonás a tervezett 
mezıgazdasági gépvásárlás miatt lett meghatározva a gazdaságosabb gépüzemeltetés 
miatt. 
Javaslom, - amennyiben a gépvásárlás realizálódik, a 7 MFt-os költségbıl 2 M/Ft-ot a 
mezıgazdasági gépvásárlásra fordítsunk, így a jelenlegi költségvetésben 
meghatározott 5 MFt-os összeg nem eredményez költségvetési többletet. 
A költségvetés-tervezet 17. oldalán számszaki hiba történt. A bölcsıde, mint 
tagintézmény az óvodához nem került beszámításra. A helyes létszám 322 fı a 317 
helyett. 
A rendırırs támogatását javaslom átgondolni, mert a közbiztonság javításához 3 dolog 
kell: Pénz, pénz, pénz. 
A költségvetés összeállítása igen bonyolult feladat, a rengeteg befektetett munka 
látszik benne. A megfogalmazott észrevételek építıjellegőek, kérem megfontolásukat 
és a javaslatok elfogadását. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Egy ilyen költségvetésnek az elkészítése nagy munka. 7,5 MFt-os tartalékunk van. Ezt 
feltétlenül meg kell hagyni, mert ha olyan probléma van, amit azonnal meg kell oldani, 
akkor van mihez nyúlni.  A sportfeladatra szánt összeget is megemlítette az elnök Úr. 
Ezt nagyon helyesen tette. 
Nagyon érzékenyen érinti a bércsökkentés az embereket. 
Az iskolát bemutatták az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága kihelyezett ülése 
alkalmával. Pénz kellene a nyílászárók cseréjéhez, egyéb felújítási munkákhoz.  
Úthálózatra nem lesz elég a 12 M/Ft, ami be lett tervezve. Voltak váratlan helyzetek, 
amikor probléma volt, pld. amikor elromlott a kazán, s az azonnal ki lett cserélve. 
Belusz László bizottság elnöke 
Idáig sem volt elég úthálózatra a pénz, most mivel csökkentve lett, még inkább nem 
lesz elég. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Kereset kiegészítést az önkormányzat megigényelheti-e, jár, vagy nem jár? Kötelezı-e, 
vagy csak adható? 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
A költségvetési törvény 63. §-a kitér a munkavégzés kereset kiegészítés alapjára. Az 
Oktatási Törvény idevonatkozó rendelete kimondja, hogy ez a juttatás megállapítható,  
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adható és az SzMSz-ben le van írva a feltétele. Az önkormányzat minden évben adta, 
ebben az évben nem tudja adni. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Lényege az a dolognak, hogy ezt központilag leutalják-e és a dolgozó nem kapja meg, 
vagy nem utalják le. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Nincs központilag kereset kiegészítés. Ez ugyan olyan, mint most a kafetéria 
csökkentés. 
Basky András polgármester 
Költségvetésünkben ez a 7,5 M/Ft-os tartalékkeret van. Régen a kereset kiegészítést a 
törvény szabályozta. Az volt a kérésem, hogy az intézményeknél ezt a 6 eFt-ot ne 
vonjuk el. Az intézmények költségvetése nem csökkent. Az idei évben az elızı évihez 
képest 20 M/Ft-al több az intézmények költségvetése. Ahhoz, hogy mőködıképes 
maradjon a város, kell megszorításokat végezni. Eddig is biztonsággal tudtuk 
garantálni az intézményben dolgozóknak, hogy az álláshelyük biztonságban van, az 
étkezési hozzájárulást megkapja a dolgozó, év végén, ha van plusz keret, akkor adható 
év végi jutalom is. Azt szeretném kérni, hogy azt kell mondani, hogy ennyit tudtunk 
adni, ennek örülni kell, de minden az idei költségvetésbe sem fér bele. A tavalyi évhez 
képest valamiféle növekedés volt. A költségvetés nem csökkent. A költségvetés az 
IGSZ szintjén közel 30 MFt-al növekedett. Az eredeti elképzelésem szerint azt 
szerettem volna, ha 10 M/Ft lett volna a tartalékkeret, de az intézményvezetıkkel való 
egyeztetés során azt láttam, hogy a 2,5 MFt-ot már nem lehet elvenni. 
Kül- és belterületi utak karbantartására összességében 17 M/Ft van betervezve. Ami 
halaszthatatlan, hogy valamilyen gépet vásároljunk, amivel a kül- és belterületi utakon 
tudunk dolgozni.  
Javaslom, hogy a kül- és belterületi utak tekintetében 1 M/Ft-os átcsoportosítást 
eszközöljünk, hogy a belterületi utakra 12 MFt legyen. 
A legjobb megoldást keressük a költségvetésben és a gépvásárlásban is. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Milyen gépre lenne szükség, nagy gépre, közepes gépre, vagy bérmunka. Milyen 
lehetıségek vannak, várjuk meg a kidolgozásokat. A belterület sokkal rosszabb, mint a 
külterület. Ugyanaz a gép fog kimenni a külterületi utak javítására is, ami a belterületi 
utak javítását végzi? 
Belusz László bizottság elnöke 
A belterületi utak is nagyon rosszak, és a külterületi utak is. 
Basky András polgármester 
Az lenne a legpraktikusabb, ha így el tudnánk fogadni a költségvetést és majd amikor 
szükség van átcsoportosításra, akkor tudjunk átcsoportosítani. 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
Az idıpontot két hétben határoznám meg, hogy pénzügyileg lássuk azt, hogy 
mennyibe kerül, milyen lehetıségek és árak vannak.  Hónapokat nem lehet várni a 
gépvásárlásra. 
 
 



- 4 – 
 

Basky András polgármester 
Ezt a márciusi ülésre mindenképpen tudjuk meg, a tárgyalások elindultak, egyesített 
erıvel el tudjuk érni, amit szeretnénk. Az a kérésem, hogy mindenki, akinek van ilyen 
jellegő kapcsolata, az hozza be nekünk. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2011. (II. 22.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
 ……/2011. (…….)  önkormányzati rendelete a 2011. évi                     
költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének 2011. évi önkormányzati rendelet-tervezetét 
  nem fogadta el, megtárgyalásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 

      Belusz László 
        bizottság elnöke 

 
 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 


