
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági Bizottság 2008. november 19-én, de: 9.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Petényi Sándorné csoportvezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 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 
ponttal, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  Basky András 
      testületének 2009. évi költségvetési koncepciója            polgármester 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Javaslatomat megtenném, hogy mivel tudnánk abban ötletet adni, hogy, hogyan tudna 
mőködıképesen megmaradni az önkormányzat. Azt mindannyian tudjuk, hogy egy 
gazdasági válság (recesszió) következik. A válság következménye 2010-re fog 
lecsapódni. Jelenleg nagyon jó, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának nincs 
adóssága. Javaslatom lényege, hogy a költségvetési tárgyalás elıtt kellene csinálni az 
önkormányzatnak, a képviselı szakembereknek a polgármester vezetésével egy 
válságkezelı programot. Ennek lényege, hogy elemzést kellene csinálni a kötelezı 
feladatokról és a nem kötelezı feladatokról. Mindkét esetben felállítanék bizonyos 
mőködtetésekre vonatkozó sorrendet és prioritásokra vonatkozó sorrendet. Van 
nagyon sok önként vállalt feladat. Azt javaslom, hogy ki kellene elemezni és prioritást 
állítani fel. Van még a felhalmozás, ide tartoznak az elképzelt beruházások és a 
felújítások. El kellene kezdeni gondolkodni az 1-3-4 %-os  
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jövedelem kiesésrıl. Az is fontos feladat, hogy hogyan tudja megvédeni a saját 
munkahelyeit az önkormányzat. Itt a jelenlegi pozíció olyan, amit érdemes védeni. 
Legtöbbet itt tudnánk segíteni magunknak, hogy ne napi döntésekkel, gyors elhárítási 
döntésekkel kelljen dolgozni, 
Azt javaslom a bizottságnak, hogy a kialakult helyzetet figyelembe véve az 
elkövetkezendı 2 év pénzügyi kezelhetıségét kezelhetı állapotban tartva javasoljuk az 
önkormányzatnak azt, hogy a polgármester vezérletével a szakgárda készítsen egy 
olyan tervet táblázatok formájába, amibe ezek a pillérek, a prioritások és a 
megjeleníthetı bevételek fel lesznek sorolva, s hogy reálisan lássuk, hogy mi az, amire 
van pénz, mi az, amire nincs. Ha megvannak ezek, akkor tudjuk azt, hogy a 3 részbıl 
mit tudunk megoldani. Ehhez készítenénk egy segédanyagot és nem merülnénk el a 
kisebb dolgokban, kisebb nehézségekben. Most fog kiderülni, hogy látjuk-e azt, hogy 
mirıl szól a mai helyzet és tudunk-e lépéseket tenni. 
Az a javaslatom, hogy a Mezıgazdasági Bizottság ezt a szerdai testületi ülésen mondja 
el a költségvetési koncepció tárgyalása elıtt. Azon kellene tanakodni nekünk, hogy 
milyen lépésekkel tudunk a legkisebb fájdalom nélkül túllépni ezen a válsághelyzeten. 
Van-e az anyaghoz hozzátennivaló? 
A napirenddel kapcsolatban van-e még hozzászólás. 
Koller Dániel bizottsági tag 
A koncepciós javaslathoz szeretném hozzátenni, hogy a Lajosmizse, Mizsei u. 5. szám 
alatti tőzoltósági fıépület korszerősítése, felújítása, gazdaságossá tétele valósuljon 
meg 2009-ben. 
Kollár László bizottsági tag 
A 0222-es út (Csikó bolttal szemben lévı út) 2,9 km hosszú, ennek a tervezési díjához 
való hozzájárulását szeretnénk kérni, ami kb. 1,5 M/Ft. Ezen út szilárd burkolattal való 
ellátása valósulna meg. Egy bizonyos szakasz ebbıl az útból már elkészült korábban, 
most a Lagzi saroktól a Dörney dőlıig szeretnénk megvalósítani a szilárd burkolattal 
való ellátást. 
Zsigó Viktor bizottság elnök 
Kérdezem, hogy egyéb kérdés, vélemény, észrevétel javaslat van a napirendhez. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elhangzott kiegészítı 
javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
9/2008. (XI. 19.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata  
                      Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési koncepcióját  
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megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az 
  alábbi kiegészítésekkel: 
 

1.) A Lajosmizse, Mizsei u. 5. szám alatti Tőzoltósági fıépület korsze- 
rősítése, felújítása, gazdaságossá tétele 2009-ben. 

 
2.) A 0222-es út tervezési díjához való hozzájárulása. 
 
Határid ı: 2008. november 19. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy tegyünk-e javaslatot, amit a koncepció elıtt elmondtam. 
Basky András polgármester 
Koncepció szintjén van jelen az anyagban. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Azt szeretném ezzel az elképzeléssel elérni, hogy a nagy pénzügyi, gazdasági válság 
ne érjen bennünket úgy, hogy nem tudjuk, mit csináljunk. 
Basky András polgármester 
Az a probléma ezzel, hogy nem tudjuk a Képviselı-testület tagjainak a véleményét 
egyeztetni. lehetne kérdıívet kiadni erre vonatkozóan, hogy a prioritásokat mennyire 
tartja fontosnak. Azt a módszert, amivel ezt ki lehet dolgozni, még nem látom. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Ezt a dolgot azért javasoltam, mert ha a Képviselı-testület egy cselekvési programot 
elfogad, akkor ezen nem lehet változtatni. Maradjunk abban, hogy ezt bízzuk rá a 
polgármester Úrra, hogy ezt hogyan tudja elképzelni és mit tud megvalósítani. Itt 
válságkezelésrıl beszélünk. 
Basky András polgármester 
Ezt a Képviselı-testület döntése nélkül nem tudjuk megvalósítani. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Ezt tegyük nyugvó pontra. Ezeket a gondolatokat óvó intézkedésnek gondoltam, segítı 
szándéknak, de nem biztos, hogy ez valóban segítı szándék. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Zsigó Viktor s.k. 
     bizottság elnöke 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
                               jkv.vez. 



Lajosmizse Város Önkormányzat  
Mezıgazdasági Bizottsága 
I/6-46/2008.  
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült  

jegyzıkönyv 
2008. november 19. 

 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
9/2008. (XI. 19.) Mg. hat.  Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének 2009 évi költségvetési koncepciója 
 
 
 


