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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült:  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2013. február 13-án,  

     délelıtt 9.35 órakor megtartott bizottsági ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László  bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli szilveszter bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Koller Dániel települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár 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- Basky András 
     testületének …../2013. (…..) önkormányzati polgármester 
     rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Mielıtt a napirendi pont tárgyalását megkezdenénk, bevezetésként a következıket 
szeretném elmondani: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény váltotta fel 2013. január 1-jétıl a 
korábbi helyi önkormányzatokról szóló törvényt. 
A bizottság jegyzıkönyvét az elnök mellett kötelezıen alá kell írni egy bizottsági 
tagnak is. Ennek a lehetısége kétféle lehet, vagy egy állandó személyt választ a 
bizottság aláíró tagnak, vagy minden bizottsági ülésen kell választani egy aláíró 
személyt. Én azt javaslom, hogy egy állandó aláíró bizottsági tagot válasszunk, s İ 
Belusz László legyen. 
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Megkérdezem Belusz Lászlót, hogy vállalja-e ezt a megbízatást? 
Belusz László bizottsági tag 
Igen, vállalom, és nem veszek részt a szavazásban. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki egyetért azzal, hogy a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság üléseirıl 
készült jegyzıkönyvek állandó aláíró bizottsági tagja Belusz László legyen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – 1 fı – Belusz László nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (II. 13.) Mg. hat. 
Állandó aláíró bizottsági 
tag megválasztása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Belusz László 
  bizottsági tagot választotta meg a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesz- 
  tési Bizottság üléseirıl készült jegyzıkönyvek állandó aláírójaként 
  a bizottság elnöke mellé. 
  Határid ı: 2013. február 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Most már térjünk rá napirendi pontunk tárgyalására. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
Kollár László bizottság elnöke 
Egy szoros költségvetésrıl van szó. Reméljük, hogy az év végéig azért jó eredmények 
születnek úgy hitelfelvételt illetıen, mint az iskola beruházás kapcsán is. Most is 
vannak itt pályázati elképzelések, aminek a hitelfelvétel az önrésze. Mivel a kormány 
az önkormányzatok hitelébıl 40 %-ot magára vállalt, legalább 40 %-ot tılünk is 
vállaljon fel, mivel nem vagyunk eladósodva. 
A piac, vásár tevékenysége hiányfenntartó, ezekbıl az összegekbıl kerül a 
parkfenntartásra. Nem kötelezı feladatok sorában van, de egy nagyon fontos feladat, 
mert nagyon nagy szükség van rá.  
A sportlétesítményeket is fejleszteni kell, de ha a kötelezı feladatink fontosabbak, 
akkor megnyirbálás is szükséges. 
Véleményem szerint elfogadásra javasolható lesz a költségvetés. Várjuk a 
hozzászólásokat. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Nagyon sok probléma felvetıdött. Úgy látom, hogy ez egy jó költségvetés a jelenlegi 
adatok szerint, de teljesen ki van élezve. Valószínő, hogy ez a költségvetés meg fog 
változni, ha új jegyzı fog kinevezésre kerülni, s akkor a Hivatalban kerüljön sor 
átszervezésre. 
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A felsılajosi kirendeltségvezetı bére 6 millió forintot visz el. Szükségünk van nekünk 
erre a személyre? 
A sportcentrumnál 3 személy van betervezve. Ezen személyek bére közel 10 millió 
forintba kerül az önkormányzatnál. A 3 személy  túlzás. 
A jogalkotásnál van 1 személy, neki a bére is plusz. 
A parknál van 6 személy, ezeknek a bére mennyire van betervezve? 
A pénzügyre két személy kellene, aki besegít a pénzügyi iroda irodavezetıjének, aki a 
jelenlegi költségvetést nagyon korrektül készítette el. 
A Hivatalt teljesen át kell szervezni. Ebben a költségvetésben van pár tízmillió forint, 
amit még össze lehetne hozni. Ezt szeretném tisztázni.  
Véleményem szerint felsılajosi kirendeltségvezetıre nincs szükség. 
Basky András polgármester 
Az új jegyzı kinevezéséig nem nyúlunk hozzá a rendszerhez. 
A felsılajosi kirendeltségen 4 személy dolgozott. Felsılajoson marad 2 fı. Az összes 
felsılajosi testületi anyagot el kell készíteni. A felsılajosiak érdekében a legkorrektebb 
megoldásokat keressük, hogy Felsılajos mőködıképessége megmaradjon. 
A sportnál Faragó Gyula, Szilágyiné Drabant Anikó és Nagy László van. Nagy 
Lászlónak novemberben meg lett szüntetve a munkaviszonya, s márciustól újra 
alkalmazva lesz. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Faragó Gyula a város költségvetésébıl viszi el a pénzt, ezt én nem tartom korrektnek. 
A főnyírást a tőzoltóság meg tudná oldani. 
Basky András polgármester 
A főnyírást a parkosok és Nagy László végzi. A kézilabda tekintetében az 
önkormányzat jelentısen hozzájárult ahhoz, hogy a testnevelı tanárok bére 
meglegyen. 
A sportiskola elindult, az állam finanszírozza a pedagógusok béreit. 
Belusz László bizottsági tag 
A sportcentrumnál lévı 3 fıbıl 1 fı bérét meg tudnánk spórolni, s az átkerülhetne a 
tőzoltósághoz. 
Basky András polgármester 
Ha a tőzoltósággal megegyezés születik, hogy ellátja a főnyírást és a szükséges 
munkálatokat, akkor az egy fı bére megspórolódna. 
A jogalkotás én vagyok, és a Képviselı-testület. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Én nem erre gondoltam, hanem a hivatal jogászára. Nem szerencsés, hogy jogászt fizet 
Lajosmizse. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Meg kell nézni, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szerzıdést köt-e 
vele, s meg kell nézni, hogy milyen munkát végez. 
Basky András polgármester 
A szerzıdéseket vele nézetjük át, munkaügyi perekben ı járt el az iskolában és az 
egészségházban, valamint a fegyelmi eljárásban. 
Belusz László bizottsági tag 
Ezeket a szerzıdéseket nem tudja átnézni jogi végzettségő szakember önkormányzaton 
belül? A Képviselı-testület tagjai között is van jogász szakember. 
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Orbán Antal bizottsági tag 
Pénzügyi munkáját illetıen egyedül van a pénzügyi irodavezetı? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Van egy pénzügyes, egy kontírozó könyvelı, gépkönyvelı, pénztáros. Felsılajoson 
nyugdíjba megy a könyvelı. Jelen pillanatban a Polgármesteri Hivatalnak, Roma 
Nemzeti Önkormányzatnak és Felsılajosnak külön kell könyvelni. Március 1-tıl a 
Közös Önkormányzati Hivatal is hozzájön még, s így 4 különféle könyvelés lesz.  
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még a napirendhez hozzászólás, kérdés, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a 2013. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
2/2013. (II. 13.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…../2013. (…..) önkormányzati rendelete a 2013. évi  
költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra ja- 
  vasolja a Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
  önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 
  Határid ı: 2013. február 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még valakinek más hozzászólása, bejelentenivalója. Nincs. Megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 10.45 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Kollár László sk.     Belusz László sk. 
  bizottság elnöke    bizottság tagja 
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