
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2018. október 18-i  soros ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
155/2018. (X.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi takarékossági intézkedései 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2019.évi pénzügyi helyzet és likviditási problémák megoldása érdekében a 
hosszútávú működőképesség biztosításához az alábbi intézkedéseket vezet be: 
a.) Minden kötelezettségvállalónak/intézményvezetőnek kötelezettsége a 

felelős, takarékos gazdálkodás megléte, illetve biztosítása. 
b.) A kötelezettségvállalónak/intézményvezetőnek 2018.10.19-től új 

kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, amennyiben ez a 
működéshez elengedhetetlen. Ehhez szükséges a polgármester írásos 
engedélye. 

c.) A 2018.évben szabad előirányzatok terhére még meg nem kötött/várható 
kötelezettségvállalásokról (megrendelő,szerződés…stb) az intézményvezető 
tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére, melyről a Testület dönt. 

d.) A Pénzügyi Iroda és az IGSZ 2018.10.29. 9.00 óráig készítsen pénzügyi 
kimutatást az intézmények helyzetéről, melyből a Testület átlátható képet 
kap a teljesítésekről, kötelezettségvállalásokról és a szabad előirányzatok 
mértékéről. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh 

László jegyzőt, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal intézményére 
vonatkozóan 2018. október 29. 9.00 óráig a 2018. évi megtakarításokra, 
intézkedésekre haladéktalanul tegyen javaslatot, mutassa ki a 2018. évben 
befolyt saját bevételeket, a 2018. évben várható többletbevételek összegét. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tengölics 
Judit intézményvezetőt, hogy az IGSZ intézményére vonatkozóan 2018. október 
29. 9.00 óráig a 2018. évi megtakarításokra, intézkedésekre haladéktalanul 
tegyen javaslatot, mutassa ki a 2018. évben befolyt saját bevételeket, a 2018. 
évben várható többletbevételek összegét. 

 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Guti Istvánné 

intézményvezetőt, hogy a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
intézményére vonatkozóan 2018. október 29. 9.00 óráig a 2018. évi 
megtakarításokra, intézkedésekre haladéktalanul tegyen javaslatot, mutassa ki a 
2018. évben befolyt saját bevételeket, a 2018. évben várható többletbevételek 
összegét. 

 
5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 

polgármestert, hogy az Önkormányzat és Intézményei megtakarításaira 
vonatkozólag mérje fel a lehetőségeket, és terjessze a Képviselő-testület elé. 



 
6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 

polgármestert, hogy az Önkormányzat és Intézményei rendszer szintű 
átgondolásáról mérje fel a lehetőségeket és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

 Határidő: 2018. október 18. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

            Basky András sk.                   dr. Balogh László sk. 
  polgármester                               jegyző 

 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2018. október 18. 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita 
titkársági ügyintéző 
 
 
 
 
  


