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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
1/2011. (I. 19.) PTK hat. Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
2/2011. (I. 19.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
    …./2011. (…..) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város 
    Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költség- 
    vetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet mó- 
    dosításáról 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZİKÖNYV 

 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011. január 19-én, du:  
              13.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén   bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta  bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás   bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok nem jelezték távollétüket az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 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, nekem lenne egy napirendi pont felvételi javaslatom: Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ezen kívül az egyebekben egy 
intézménylátogatásról szeretnék tájékoztatást adni. 
Aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása  Basky András 
         polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …./2011. (….) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város polgármester 
     Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költség- 
     vetésérıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Belı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítását dr. Balogh László belsı ellenır 
készítette el. A Belsı Ellenırzési Társulási Tanács 2010. december 13-i ülésén a társulási 
megállapodást több ponton módosította. A módosításokat a társulás tagjainak jóváhagyása 
céljából a képviselı-testületeik elé kel terjeszteniük. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-
e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, elfogásra javaslom a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 
módosítását, aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2011. (I. 19.) PTK hat. 
Belsı Ellenırzési Társulási  
Megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi, Területfejlesztési és  
                       Közbeszerzési Bizottsága a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás  
                       módosítását az elıterjesztés szerinti változatlan formában elfogadja,  
                       megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi 
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A rendelet módosítására azért került sor, mert a 2010. december 15-i képviselı-testületi ülésre 
elıterjesztett 1/2010. (II. 18.) rendeletmódosítás 4. számú melléklet Céltartalék részletezési 
táblában a Folyékony és Szilárd hulladéklerakó rekultivációjának elıirányzat összegei 
felcserélésre kerültek. A helyes adatokat az elıterjesztés rendeletmódosításának 4. sz. 
melléklet Céltartalék részletezési tábla tartalmazza. 
Kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
2/2011. (I. 19.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2011. (….) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város  
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi 
 költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 
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HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi, Területfejlesztési és  
  Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
  tületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati 
  rendeletének módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Intézmény látogatásának a szervezése lenne a téma. Amikor az idısek parkját alakítottuk ki, 
intézménylátogatást terveztünk, s akkor voltam én Zsámbékon, ahol új óvodát építettek, és 
Budaırsön az iskolában. Az új épület elkezdte a mőködését, sikerült az intézményvezetıt 
elérni, aki tisztelettel és szeretettel fogad bennünket. Jövı hét szerdán indulnánk el. Zsámbéki 
óvoda megtekintése a délelıttöt igénybe venné, a délutánt pedig a budaırsi iskolának a 
megtekintésével folytatnánk. Az önkormányzat elıl 8.00 órakor indulunk, 10.00 órakor 
megérkeznénk Zsámbékra. Megkaptuk az idısek gondozói kocsiját, s az önkormányzati autót 
is erre a célra. A szakmai dolgokat az intézményvezetı mondaná el. Zsámbékon ½ 12 óráig 
lennénk, Budaırsön ebédelnénk, s 3.00 óráig tartózkodnánk ott, s 5.00 órakor érkeznénk haza. 
Péntekig várnám a jelentkezéseket, aki részt szeretne venni az intézménylátogatási 
programban. 
Más egyéb hozzászólás, bejelentenivaló van-e még a jelenlevık részérıl? 
Amennyiben nincs, tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

      Józsáné dr. Kiss Irén 
      PTK elnök 

 
  Márton Györgyné 
                                 jkv.vez. 


