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Napirend 

 
Előterjesztő 

1. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről /KT ülés 1. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 2. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

3.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról / KT 
ülés 3. napirendi pontja/  

Basky András  
polgármester 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról /KT ülés 4. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 5. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 6. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 
dr. Balogh László 
jegyző 

7. Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi 
találkozók programra /KT ülés 8. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

8. Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
/KT ülés 9. napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

9. Csatorna beruházással kapcsolatos döntések (a 0395/125 helyrajzi számú terület 
elfogadása és Hozzájárulás körzeti szennyvíz átemelő áthelyezéséhez) /KT ülés 10. 
napirendi pontja/ 

Basky András  
polgármester 

 
Lajosmizse, 2015. február 13. 
                                                                      Sebők Márta sk. 

 PEB Elnöke  
Erről értesülnek: 
Bizottsági tagok Faragó Kft képviselője a 6. napirendi ponthoz 
Képviselő-testület tagjai dr.Mészáros-Petike Zsuzsanna az 5. napirendi ponthoz 
Polgármester, Alpolgármester  
Jegyző   
Aljegyző  
A Hivatal munkatársai  
Intézményvezetők  
 


