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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2012. augusztus 14-én,  
                8.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottsági tag 
   Orbán Antal   bizottsági tag 
   Péli Szilveszter  bizottsági tag 
Kollár László bizottság elnöke bejelentéssel van távol. Keresztes Ferenc bizottsági tag 
nem jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottsági tag 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı van jelen. Kollár László 
bizottság elnöke jelezte távollétét és megkért, hogy a mai bizottsági ülés levezetı 
elnöke én legyek.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy 
a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  Basky András 
     testületének …../2012. (…) önkormányzati rendelete a polgármester 
     helyi iparőzési adóról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek …./2012. (….) önkormányzati rendelete az idegen- polgármester 
     forgalmi adóról 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló törvény értelmében 
kellett a helyi iparőzési adóról szóló, új rendeletet megalkotni. Kérdezem, hogy kérdés 
van-e ezzel kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A bevallást május 31-ig kell megtenni? 
 



 3 

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Igen. 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
Amennyiben nincs más kérdés, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról szóló önkormányzati 
rendeletét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2012. (VIII. 14.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési 
 adóról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének a helyi iparőzési adódóról szóló rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló törvény értelmében 
kellett az idegenforgalmi adóról szóló új rendeletet megalkotni, mert a módosítás a 
rendelet jelentıs részét érintette volna. Az összegek nem változtak. Az új jogszabály 
tartalmazza a változásokat.  Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény, hozzáfőznivaló ezzel kapcsolatban? 
Apró Ferenc települési képviselı 
A 2. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy aki térítésmentesen szállást biztosít, az 
mentesül az idegenforgalmi adó fizetése alól. Ki fogja ezt ellenırizni? 
Basky András polgármester 
Ez nem ellenırizhetı, de ebbe az is beletartozik, hogy ha valaki rokont szállásol el, 
akkor neki nem kell fizetnie. A román vendégmunkások munkavállalási szerzıdésben 
vannak és albérletben. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Mi jellemzı Lajosmizsén, hogy bevallják a szállásadók, hogy román 
vendégmunkásokat szállásolnak el? 
Basky András polgármester 
A munkavégzés céljából itt tartózkodókra nem terjed ki a rendelet. 
Amikor a költségvetést tárgyaltuk, láttuk, hogy 5 millió forint idegenforgalmi adó 
folyt be. 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban?  
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Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk Lajosmizse Város Önkormányzatának az 
idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2012. (VIII. 14.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének  …/2012. (….) önkormányzati rendelete az  
idegenforgalmi adóról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati 
  rendelet-tervezetet. 
  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
Tekintettel arra, hogy a napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Apró Ferenc települési képviselı 
Jeleztek felém, hogy az UKC egyik vezetıje tegnap este elfoglalta a sportcsarnokot. 
Úgy tudom, hogy hétfın 19.30-20.30 óra között van lehetısége az UKC-nek edzéseket 
tartani. Ha ez így fog menni, akkor ebbıl probléma lesz. Kérem Polgármester Urat, 
hogy határozottan lépjen fel ez ügyben. Bıvebb részleteket nem tudok. Annyi biztos, 
hogy az UKC vezetıje nem tartotta be azt, amit ígért. 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
Ezzel kapcsolatban mindenféleképpen lépni kellene, mert egyik fél részérıl sem 
elfogadható magatartás az, amit tanúsítanak. 
Basky András polgármester 
Azt szeretném kérni az Ügyrendi és Sport Bizottság tagjaitól, hogy a Sportcsarnokba 
idıközönként látogassanak be, mert az ÜSB tagjainak is, és a képviselıknek is joga 
van a Sportcsarnok látogatására. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Szeretném, ha lenne egy igazolvány arra vonatkozóan, hogy mi illetékesek, bármikor 
beléphessünk a Sportcsarnokba látogatási céllal. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Rendben van. Ezt elkészítjük. 
Belusz László megbízott levezetı elnök 
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, 
bejelentenivalója? 
Nincs. Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 

K.mf. 
 
 
   Belusz László sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
         megbízott levezetı elnök    jegyzı 
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