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Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. november 19-én, reggel 8.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Petényi Sándorné csoportvezetı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fı bizottsági tagból mind a 3 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 3 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 költségvetési koncep-  polgármester 
     ciója 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Szeretném megkérni Tengölics Juditot, aki az elıterjesztés készítıje volt, hogy azokat 
a gondolatokat, amiket bevezetésként fontosnak tart elmondani, tegye meg. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Kiegészítenivalóm nincs. Több módosító törvényjavaslat van, ami a költségvetési 
koncepciót illetıen, ami még módosítást hozhat. Az állami támogatás alapvetıen két 
tényezıbıl áll, a normatíva támogatás és a személyi jövedelemadóból visszaosztott 
rész. A közoktatási normatíváknál a 2008-2009. tanévre nagy változás nem várható, 
mert az elızı évi törvény szabályozta le. A 2009-2010. tanévben már lesz változás. A 
kistérségi normatíváknál visszalépés tapasztalható. A kistelepüléseket ez nagyon 
negatívan érinti. 
Személyi jövedelemadó: alapelveiben változás nem történik a törvény szerint. Nem 
tudjuk, hogy a személyi jövedelemadó visszaosztott részének mértéke hogyan fog 
változni. 
Átvett pénzeszközöknél az OEP finanszírozásnál a tavalyi évi 46 M/Ft-ra 
számíthatunk.  
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A gépjármőadónál jelentısebb változásra nem számolhatunk. 
A helyi adóknál legjelentısebb az iparőzési adó. Kérdéses, hogy a jövı évet mennyire 
fogja érinteni a pénzügyi válság, a recesszió. 
Az alaptevékenység bevételei: Legjelentısebb a piac, vásár árbevétele. Ez évben 
kimagasló bevételt értünk el az elızı évekhez képest. Eddig tendenciájában 
visszaszoruló volt, nem gondolom, hogy a jövı évben ezzel az értékkel számolhatunk.  
Vannak nyertes pályázataink, amik áthúzódnak a jövı évre, és amik be vannak adva, 
de még nincsenek elbírálva. Minden pályázati lehetıséget ki kell használni. 
Értékesíthetı ingatlanunk nincs, építési telek van még eladható az Eötvös Lóránd utca 
végén 2 db. Lakásoknál nem tudom, hogy tovább kíván-e lépni az önkormányzat az 
értékesítést illetıen. 
Elkülönített pénzeszközök megmaradnak, amiket elkülönítettünk pályázati önerıként. 
Ezek feladattal terhelt pénzmaradványok. 
A kiadásoknál a költségvetés a normatívákban továbbra sem finanszírozza meg az 
inflációnak a hatását, ezzel számolnunk kell. 
Személyi juttatásoknál ismert az intézkedés. A közszférában dolgozóknál béremelésre 
nem számíthatunk, 13. havi fizetésre sem számolhatunk. 
Az adótörvények lekerültek a kormány napirendjérıl. A járulékcsökkentés sem 
valósult meg, ezek negatívan érintik az önkormányzatot és a dolgozókat. 
A dologi kiadásoknál az energiahordozók árának változását nem tudjuk. Ezek az 
áremelkedések érinteni fogják a dologi kiadásainkat. Kedvezményes étkeztetés után a 
jövıben az ÁFÁ-t be kell fizetni. Jövı évtıl a 6. évfolyam is belép a kedvezményes 
ellátási körbe. Erre a központi költségvetésben valamennyi keret el lesz különítve, de, 
hogy ez hogyan épül be a normatívába, az nem derül ki. 
Szociális kiadások változása: Itt várható a legnagyobb változás. Alapvetıen a 
közfoglalkoztatási program, ami érinteni fog bennünket. Itt vizsgálni kell, hogy ki az, 
aki munkaképes, ki az, aki nem, s mindezek megállapítása jegyzıi hatáskörbe fog 
tartozni. Csak azoknál marad fenn ez a finanszírozás, akik nem munkaképesek. Akik 
munkaképesek és munkát nem fognak végezni, azoknál 80 %-os finanszírozást 
kapunk, 20 %-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni. 
Sport- és egyéb szervezetek támogatása: Itt a lehetıségekhez képest támogatni fogjuk 
ezeket a szervezeteket. 
Elsıdleges célunknak kell lenni a mőködıképességünk megırzése. A kötelezı 
feladatok ellátását biztosítani kell, amennyiben marad pénzeszközünk, vagy 
pályázaton nyerni tudunk, olyan mértékben lesz lehetıségünk felhalmozásra. 
Hitel lehetıségét nagyon meg kell vizsgálni, mert óriási terheket ró az 
önkormányzatra. Igény szerint fel vannak sorolva a beruházások, itt fel kellene állítani 
egy prioritást. Ez egy kívánságlista minden vezetı és képviselı által beadott lista 
alapján. 
Tartalékot szeretnénk képezni, kellene egy általános tartalék, ami a fejlesztések saját 
biztosítaná és egy céltartalék, mert az orvosok támogatására szeretnénk céltartalékot 
képezni és a keletkezett károk rendezésére is ilyen céltartalékot szeretnénk. 
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Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Szeretném megköszönni Tengölics Juditnak ezt a széleskörő tájékoztatást. Az anyag 
nagyon körültekintı és korrekt, benne van a jövıre való elıremutatás is. Ez az anyag 
megfelelıen elıkészíti az elkészítendı költségvetést. 
Kérdezem a bizottság tagjait, valamint a jelenlevıket, van-e kérdés, észrevétel. 
Apró Ferenc képviselı 
A sport- és egyéb szervezetek támogatására a szakbizottságok tettek javaslatot. 
Szeretném kérni, hogy térjünk rá arra a gyakorlatra, hogy a polgármester Úrnak ne 
legyen arra kerete, hogy adjon támogatást a sport- és egyéb társadalmi szervezeteknek, 
mert ez ellentétekre ad okot. 
A határozat-tervezet kijavítást kérném, „2008. évi rendelet módosítása” helyett „2009. 
évi rendelet módosítása”. 
Egy kérést szeretnék elıterjeszteni a civil szervezetek részérıl. Kérné az ipartestület, 
hogy a Lajosmizse, Dózsa György u. 99. szám alatti, ipartestületi székház elıtt az 
autós közlekedés legyen biztosítva. Ezek az emberek magas összegő iparőzési adót 
fizetnek, s ebbıl a pénzbıl valamit áldozzunk rá. Ez pár százezer forintos költség. 
A szennyvízcsatornázás elıkészítési munka elindult, a pályázatot megnyertük erre 
vonatkozóan. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Az 1 M/Ft-os keret a polgármester Úr részére az általános tartalék terhére történı 
kifizetésekre szolgál. 
Basky András polgármester 
Semmilyen ellentétre nem adhatnak okot azon döntések, melyek az 1 M/Ft-os 
tartalékkeretbıl kerülnek finanszírozásra, mert a Képviselı-testület hagyja jóvá. 
Nagy Erzsébet bizottság tagja 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi koncepcióját 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Apró Ferenc képviselı 
Úr javaslatával, hogy a sport- és egyéb társadalmi szervezetek támogatásához a 
polgármester Úr részére elkülönített keret ne létesüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
26/2008. (XI. 19.) ÜB. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének 2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalásra és  
                      elfogadásra javasolja  a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
 
 



- 4 – 
 
 

- Apró Ferenc képviselı Úr javaslata, hogy a sport és egyéb társadalmi  
   szervezetek támogatásához a polgármester Úr részére elkülönített    
   keret ne létesüljön. 

 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi koncepcióját 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
27/2008. (XI. 19.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 

HATÁROZAT 
 
                      Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének 2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalásra és  
                      elfogadásra javasolja  a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
 

- Az ipartestület kérése, hogy a Lajosmizse, Dózsa György u. 99. szám  
   alatti, ipartestületi székház elıtt az autós közlekedés legyen biztosítva. 
 
Határid ı: 2008. november 19. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Az ide terjesztett anyagot jónak tartom a koncepciót illetıen.  Fontos az önkormányzat 
gazdasági egyensúlyának megtartása.  
Soknak tartom a képviselık létszámát. 
A Mezıgazdasági Bizottság javaslatát kívánom elıterjeszteni a testületi ülésre, amivel 
olyan konkrét intézkedési tervet javasolnék megvalósítani, amivel ki tudjuk építeni a 
saját magunk rendszerét úgy, hogy a legkevesebb fájdalom nélkül oldható meg az 
önkormányzat további léte. 
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Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Én helyeselni tudom Zsigó Viktor bizottsági tag elképzelését. Megkérdezem, hogy 
van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

     Nagy Erzsébet s.k. 
     ÜB elnök 

 
  
 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottsága 
I/6-45/2008.  
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2008. november 19. 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
26/2008. (XI. 19.) ÜB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı- 
     testületének 2009 évi költségvetési koncepciója 
 
27/2008. (XI. 19.) ÜB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı- 
     testületének 2009 évi költségvetési koncepciója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


