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Az Ügyrendi és Sport Bizottság, valamint a Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság összevont ülésérıl készült jegyzıkönyv 
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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
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Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról 

 
3/2013. (V. 22.) Mg. hat.   Lajosmizse Város Polgármesteri 

Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság, valamint a Mezıgazdasági és 

Gazdaságfejlesztési Bizottság 2013. május 22-én, reggel 8.00 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott  ö s s z e v o n t bizottsági ülésrıl. 

 
Jelen vannak:  Ügyrendi és Sport Bizottság részérıl: 

Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
 
Katona Jánosné és Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésrıl. 
 
Jelen vannak:   Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság részérıl:   

Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Sebık Márta települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai összevont bizottsági ülésünkön megjelenteket. A 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökeként megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az  5 fı jelen van.  
Belusz László ÜSB elnök 
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévıt. Az Ügyrendi és Sport Bizottság elnökeként 
megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı 
jelen van. 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
Tekintettel arra, hogy mindkét bizottság napirendi pontja Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról, ezért e 
napirendi pontot a két bizottság együttesen tárgyalja. Elfogadásra javaslom a napirendi 
pont megtárgyalását a bizottságok részére. Kérdezem a Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendi pont tárgyalását. 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
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Megállapítom, hogy a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta a napirendi pont 
tárgyalását. 
Belusz László ÜSB elnöke 
Aki az Ügyrendi és Sport Bizottság részérıl elfogadja a naprendi pont tárgyalását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Ügyrendi és Sport Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-  elfogadta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszá- dr. Balogh László 
     molója a 2012.évben végzett munkájáról   jegyzı 
 
 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
A vitát megnyitom. 
2012. évben a Polgármesteri Hivatal elvégezte munkáját, kérem, hogy a véleményt 
ezzel kapcsolatban mondják el.  
Belusz László ÜSB elnök 
2012. év december 31-én 6 álláshely volt üres. Ez egész évben volt, vagy csak 
december 31-én?  
Basky András polgármester 
Ez a 2012. december 31-i állapot. 
Belusz László ÜSB elnök 
Megállapítható, hogy a vállalkozások száma csökkent, de pozitív, hogy az iparőzési 
adó ennek ellenére nıtt. 
Rengeteg adat- és információs táblázat van az elıterjesztésben. Jól kidolgozott, szépen 
elıkészített anyag van elıttünk. Átadom a szót a bizottsági tagok részére. 
Apró Ferenc ÜSB tag 
2012. évben a hivatal életében és az iskola életében változás jött létre. Szeptember 1-
tıl az iskola pedagóguslétszáma átkerült a Klébensberg Intézményfenntartó 
Társulathoz, az üzemeltetés pedig önkormányzati feladat. 
A Népjóléti és Gyámügyi Csoportnál az ellátottak száma 25 %-os emelkedést mutat. 
Ez nagyon nagy szám. 
A statisztikában a lakossági létszám is benne van. Felsılajos létszáma csökkent, ennek 
mi lehet az oka? 
A 2012. évi tényleges adóbevétel 496 millió forint. Ha ez nem lenne, akkor gond 
lenne. Köszönet nekik.   
Az Okmányirodában mindent el lehet intézni, ez dicséretes. 
Adók módjára behajtandó köztartozás 25 millió forint, ez mi lehet? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ezek olyan bírságok, büntetések, amelyeknek csak egy része, vagy semmi nem folyik 
be belıle. 
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Orbán Antal Mg. Biz. tag 
Azt szeretném javasolni, hogy a lajosmizsei köztartozásokat, adótartozásokat 
nyilvánosságra kellene hozni, mert akkor gyorsabban befizetnék. Ez más településen 
mőködik, a városnak ez komoly bevétel lenne. 
dr. Balogh László jegyzı 
Hatalmas erıfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a köztartozásokat behajtsuk. 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
A 6 fı üres álláshely átmeneti állapot? 
Basky András polgármester 
Ez december 31 –i állapotot tükrözi. 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 903 gyermekrıl szól. A szülık miért nem 
tesznek annak érdekében, hogy a gyermekek asztalára élelem kerüljön? 
Basky András polgármester 
Sokan jönnek hozzám panaszra, hogy a lajosmizsei vállalkozók román 
vendégmunkásokat alkalmaznak. 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
Nyugdíjasok csoportot alakítanak, s eljárnak gyümölcsöt szedni. 
Belusz László ÜSB elnök 
A beszámoló egy jól elkészített munka, elfogadásra javaslom, ha nincs egyéb 
észrevétel? Megállapítom, hogy nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Ügyrendi és Sport Bizottság részérıl Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az Ügyrendi és Sport Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2013. (V. 22.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 

testületnek Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a  
2012. évben végzett munkájáról. 

  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László Mg. Biz. elnöke 
Aki elfogadja a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság részérıl Lajosmizse 
város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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3/2013. (V. 22.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Polgármesteri 
  Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László ÜSB elnök 
Megkérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló az Ügyrendi és Sport 
Bizottság részérıl? Nincs. 
Kollár László Mg. Biz. elnök 
Megkérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló a Mezıgazdasági 
Bizottság részérıl? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai összevont ülésünket ezennel 
berekesztem 8.30 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
  Belusz László sk.     Kollár László sk. 
  ÜSB elnök      Mg. Biz. elnök 
 
 
 
 
  Apró Ferenc sk.    Belusz László sk. 
  ÜSB bizottsági tag    Mg. bizottsági tag 
   


