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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2010. február 16-án, reggel 9.00 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag nem jelentette távollétét 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Tengölics Judit irodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tagból 2 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Basky András 
      testületének …/2010. (…) rendelete a 2010. évi polgármester 
      költségvetésről 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az anyagot Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy az előterjesztő, 
vagy polgármester Úr kíván hozzászólni? 
Basky András polgármester 
Az idei tervezési időszak nagyon nehéz volt, mert a tavalyinál jóval kevesebb 
normatívát kaptunk. A koncepció tervezési időszakában a bevétel és a kiadás 
összehasonlításánál azt láttuk, hogy nagyon sok pénz hiányzik, de sikerült úgy 
összehozni, hogy ne legyen mínusz. Ahol tudtunk, lefaragtunk Számos ponton voltak 
kiadásaink, nagyon picit nőtt a bevételünk. Ami a költségvetésünkben mindenképpen 
jó, hogy adósság nincs benne. Nagyon jó az is, hogy a tervezett beruházásaink benne 
vannak. Ez több mint 120 M/Ft-os kiadást igényel. A szeméttelep rekultivációja nincs  
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benne. Az előző évről 125 M/Ft-os pénzmaradvánnyal rendelkezünk, ami a pályázatok 
önerejét képezi. 
Kérdés, vélemény van-e? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Igen feszített ez a költségvetés. nagyon kevés ez a tartalék, ami rendelkezésre áll. 
Bízom benne, hogy a helyi vállalkozók is igyekeznek teljesíteni a feladataikat. 
Mindenképpen többletkiadást fog jelenteni a lajosmizsei szilárd burkolatú utak 
javítása, karbantartása. A lajosmizsei utak burkolatai fel vannak töredezve, arra 
számítani kell, hogy a lakosság jelzéssel fog élni ez ügyben is, mint ahogy azt tették 
akkor is, amikor a kerékpárút nem volt letakarítva a hótól. 
A költségvetést illetően kérdés, hogy a lefaragás eredménye 4.200.000.- Ft a 
társadalmi szervezetek támogatását illetően, s mi ennek az oka?  
Annak örülök, hogy a sport szervezetek támogatása nem lett bántva. 
Basky András polgármester 
Amikor láttuk azt, hogy mennyire feszített a költségvetésünk, mennyivel kevesebbet 
kapunk, s egy „0” –ás költségvetést tudjunk kihozni, azt néztük, hogy hol lehet a 
támogatásokat csökkenteni.  A társadalmi szervezeteknél is levettünk 6 M/Ft-ot. 
Láttuk azt is, hogy a társadalmi szervezetek közül vannak olyanok, akik kiemelten 
kaptak támogatást, pld. a rendőrség, és a közalapítványok. Úgy gondoltuk, hogy mivel 
az iskola és a többi szervezetek is csökkentett támogatást kapnak, akkor a társadalmi 
szerveztek támogatását is csökkentjük.  
A sport szervezeteknél vannak új igénylések. Látjuk, hogy a sport szervezetek is nehéz 
helyzetben vannak. Ahhoz, hogy tudjanak működni, tudják képviselni Lajosmizsét a 
sportszervezetek, meghagytuk a tavalyi támogatási összeget részükre. 
Nagyon sok alapítványt támogatunk milliós nagyságrendben. Ha az idei évben ezt a 
támogatást nem kapja meg, kevésbé nehéz, mint ha a költségvetésből kellene lefaragni. 
A társadalmi szervezetek támogatását is azért csökkentettük, mert ők tudnak maguk is 
kevesebb támogatással működni. 
A polgármesteri keretet is csökkentettük és a testvérvárosi kapcsolatok támogatását is, 
valamint az orvosok támogatását is. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Értem az elmondottakat, de ha nem támogatjuk a polgárőröket, akkor előbb-utóbb 
jelentkezni fognak, hogy a kapott támogatásból nem tudnak feladatot végezni. 
Bízom abban, hogy a szennyvíz beruházási program elindul, akkor utána lehet utakat 
javítani. Ez most egy átmeneti állapot, de arról is kellene valamilyen formában a 
lakosokat tájékoztatni, hogy milyen fejlesztések történtek. 
A költségvetést az elmondottak alapján támogatom, örülök neki, hogy az egészségház 
szépen fejlődött, sajnos, hogy az iskola nem nyert pályázaton pályázati pénzt. 
Basky András polgármester 
16 M/Ft van kül- és belterületi utakra betervezve. Az előző években volt 18 M/Ft. Az 
előző években meg tudtuk oldani azt, hogy a TEUT-as pályázatokkal nyertünk 
pályázati összeget.  
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A hó eltakarítást is nagyon nehéz megoldani mindenki szájíze szerint, mert az idén is 
az utcák és a kerékpárút is tisztítva lett.  Ezzel az utak állagát is óvtuk. A hó eltakarítás 
költsége már milliós nagyságrendnél van. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén már elmondtam véleményemet bővebben. 
Megerősíteni kívánom azt a javaslatot, amit Apró Ferenc bizottsági tag elmondott, 
hogy a lakosság felé egy bővebb tájékoztatást kellene nyújtani, mivel azt látjuk az 
emberekkel beszélgetve, hogy az elégedetlenségnek és az elkeseredésnek valóban 
alapja van. Jó lenne egy olyan reális tájékoztatás a lakosság felé, hogy melyek azok a 
fejlesztések, amik az elmúlt időszakban elindultak, és továbbra is ezek támogatást, 
fejlesztést nyernek, és melyek azok a területek, amik területén megszorítást kell tenni. 
Ezt meg kellene tenni a Hírlapban. Mindenki azt látja az iskolában, hogy sok minden 
hiányzik, de amik már megvalósultak, azt elfelejtik idővel az emberek. Nem régen 
megvalósult és jelenleg is működik az iskolaotthonos képzés, az emelt szintű 
nyelvoktatás angol nyelvből és most már német nyelvből is. Úgy gondolom, hogy jó 
lenne, ha ezek a dolgok ott lennének az emberek előtt, hogy reális képet látnának arról, 
hogy mi is az, ami történik. Látnák az emberek, hogy városi szinten milyen 
fejlesztések vannak, a folyamatban lévő fejlesztések folytatásához megvannak a 
pénzeszközök. 
A lakosság felé és az érintettek felé egy megerősítő tájékoztatást szeretnék, a 2010. évi 
költségvetési tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2010. (II. 16.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …../2010. (…) rendelete a 2010. évi költ- 
ségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
  testületének 2010. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetét elfogad- 
  ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A melegítő pult jelenleg is probléma? 
Basky András polgármester 
Igen. Ez ügyben már beszéltünk Dr. Molnár Főorvos Asszonnyal, de nagyon reálisan 
látja a helyzetet, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak és a lehetséges 
lehetőségét kell megtalálni a kollégiumban a melegítő pult létrehozásának. El kell 
mondanom, hogy a kollégiumban mindig meleg ebédet adnak, feltétlenül szükséges a 
melegítő pult. 
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Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valami egyéb kérdés, vélemény, bejelentenivaló? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

     Nagy Erzsébet  s.k. 
          ÜB elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


