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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. február 17-én 9.00 órakor, a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Tengölics Judit irodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton  Györgyné 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fı bizottsági tagból 2 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 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009./ (…) Basky András 
     rendelete a 2009. évi költségvetésrıl    polgármester 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Kérdezem polgármester Urat, hogy kíván-e bevezetı gondolatokat mondani a 
napirenddel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Nagyon sok bizonytalansági tényezı volt és van is a költségvetés tervezése során. 
Igyekeztünk óvatosan tervezni az adóbevételek tervezésénél. Van egy kevés tartalék is. 
Mindent ugyanazon a szinten terveztünk, mint az elızıé évben. Az, hogy az elızı évet 
jól zártuk, megnyugtató, s az is, hogy van egy kis tartalék arra, ha valami probléma 
van. Javaslatom az, hogy az idei évre betervezett beruházások megvalósítását át 
kellene tenni a második félévre, ami pénzügyileg is megvalósítható ebbıl. 
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Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A tavalyi költségvetéssel összehasonlítottam, örülök neki, hogy a létszámkeretek 
megmaradtak. Megnyugtató, hogy a költségvetés biztosítja a munkában lévık 
munkabérét. Annak azért örülök, hogy Lajosmizse város alkalmazásában lévı 
köztisztviselık és közalkalmazottaknak jelenleg még biztos a munkahelyük. Örülök 
annak, hogy a tavalyi évben nem mentünk át negatív pénzköltésbe. Jobban fel kellene 
hívni az emberek figyelmét, hogy a közvagyonra jobban figyeljenek oda. Örülök neki, 
hogy a sport- és egyéb szervezetek támogatása marad a tavalyi szinten. Szeretném 
támogatni és kérni, hogy maradjon továbbra is így. 
A lovas rendezvénynek nem örülök, hogy itt a tó partján legyen megrendezve. Tavaly 
meg lett terveztetve egy terv, most pedig új tervet készítünk. Ez megint pénzkiadással 
jár. Ezt nem tudom támogatni. A költségvetést részemrıl támogatni tudom. 
Örülök annak, amit a Lajosmizsén lévı orvosok kaptak. Többet nem tudunk adni, 
fogadják el ezt az összeget, amit az önkormányzat tud részükre biztosítani. 
Az elıterjesztés utolsó oldalának elsı bekezdésében a „gazdasági helyzet eléggé 
bizonytalan” kifejezést módosítanám: „gazdasági helyzet „nagyon” bizonytalan 
kifejezésre.  
Ezzel a javaslattal fogadjuk el a 2009. évi költségvetést. 
Basky András polgármester 
Én úgy érzem, hogy a város megtett mindent annak érdekében, hogy a város összképe 
jó legyen. 
A lovas programmal kapcsolatban volt egy elıirányzat, emellé egy összeget tettünk, 
hogy mennyibe fog kerülni. Annak idején, amikor Farkas Gábor megkapta a feladatot, 
hogy a meglévı feladatokat és a meg nem tervezett dolgokat dolgozza össze. Pályázati 
pénzhez meg kell indokolni, hogy a területen mit szeretnénk változtatni. Elterveztük, 
hogy a Lajosmizsei Napokon is változtatni kell, ezért került bele a lovas program. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Farkas Gábor által elkészített tervet akkor vonjuk vissza, ha más terv valósul meg. 
Véleményem szerint korábban sem volt nézettsége a lovas napoknak. Ettıl függetlenül 
támogatom a költségvetést. 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
A költségvetést részemrıl támogatom és elfogadom. Szavazásra teszem fel a kérdést, 
hogy aki megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 2009. évi 
költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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2/2009. (II. 17.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…..2009. /(….) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi  
                      költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és 
  elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele. 
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. 
 
 
 


