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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
1/2010. (II. 17.) Mg. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2010. (…) rendelete a 2010. évi  
 költségvetésről 
 
2/2010. (II. 17.) Mg. hat. Kisállatvásár-tartása 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2010. február 17-épn, de: 10.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Koller Dániel bizottsági tag nem volt jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Turupuli Péterné irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 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 pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.      Előterjesztő: 
 
1./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Basky András 
      testületének …/2010. (…) rendelete a 2010. évi polgármester 
      költségvetésről 
 
2./ Kisállatvásár-tartása     Basky András  
        polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Ez a költségvetés egy kemény költségvetés, ami azt jelenti, hogy kíméletlenül meg 
lettek szorítva azok az intézmények, akik abból gazdálkodnak, amit az 
önkormányzattól kapnak. 
A költségvetés készítőinek az volt a szándéka, hogy egy „0” szaldós költségvetést 
hozzanak ki. 
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Kérdésem, hogy mennyire látja a pénzügyi irodavezető reálisnak azokat a pénzügyi 
feltételeket, amik itt rendelkezésre állnak. Mennyi az állam által elvont összeg az  
Tengölics Judit irodavezető 
Kb. 50-60 M/Ft.  
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Megállapítható, hogy 150 M/Ft-al kevesebb költségvetésből gazdálkodunk. Ez a 
költségvetés tartható lesz és rendkívül nagy lehetőség lesz egy olyan felkészülésre, 
hogy az önkormányzat előre is léphet. Ez egy mozgástér nélküli költségvetés, de nem 
is lehet más ebben a gazdasági helyzetben. Magyarországon termelő tevékenység 
nincs, sajnos nagy a munkanélküliség. 
Én ezt a költségvetést elfogadásra javasolni fogom. 
Rubos János bizottsági tag 
Én is elfogadásra javaslom a 2010. évi költségvetési tervezetet, de a külterületi utak 
állaga a hosszú tél miatt egyre inkább romlik. A külterületi szilárd burkolatú utak 
kátyúzása többe fog kerülni, mint az elmúlt évben. Én idáig felvállaltam a hozzám 
jövő panaszokat, saját költségemen próbáltam megtenni, amit meg tudtam, de most 
már nem tudom ezt vállalni, ezért az önkormányzathoz fogok jönni, ha hozzám 
útkarbantartás jellegű panasszal jönnek. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetét elfogadásra javaslom, de 
útjavításra bejövök pénzt kérni az önkormányzattól. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetési tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2010. (II. 17.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének …/2010. (…) rendelete a 2010. évi 
költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi-
  selő-testületének 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadja,  
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Kisállatvásár-tartása 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Én azt javaslom, hogy járuljunk hozzá a kisállatvásár megtartásához Lajosmizsén, s a 
benti piacon. 
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Basky András polgármester 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság azt javasolta, hogy a 
Vásártéren kerüljön megrendezésre minden hónap utolsó vasárnapján. Kérdésként 
merült fel, hogy a pályázati kiírásra beérkezett pályázatokat melyik bizottság bírálja. A 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javaslata az volt, hogy a 
Mezőgazdasági Bizottság feladata legyen e hatáskör. 
Rubos János bizottsági tag 
Egyetértek azzal, hogy kinn a Vásártéren legyen, de egy napon a havi vásárral, mert 
akkor nagyobb lesz a látogatottsága. 
Turupuli Péterné irodavezető 
Nem zavarja a havi vásárt? 
Kollár László bizottsági tag 
A Vásártéren lehetne elkeríteni erre a célra területet. 
Basky András polgármester 
Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy minden vasárnap, amikor vásár van, az 
elkerített részen kisállatvásár legyen. Lehet, hogy kezdetben nem lesz nagy volumenű 
ez a kisállat-vásár. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Köszönöm a hozzászólásokat. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, vélemény, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
A bizottság javasolja, hogy Lajosmizsén kisállatvásár legyen tartva márciustól-
októberig minden hónap első vasárnapján együtt az állat- és kirakodóvásárral, melynek 
helyéül a Vásárteret jelöli ki, a lebonyolítási jog megszerzésére pályázatot hirdet, s a 
beérkező pályázatok elbírálását illetően pedig döntsön a Képviselő-testület, hogy 
melyik bizottságnak legyen feladata. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –a z alábbi 
határozatot hozta: 
2/2010. (II. 17,.) Mg. hat. 
Kisállatvásár-tartása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, támo-
  gassa, hogy Lajosmizsén kisállatvásár legyen tartva márciustól-októberig 
  minden hónap első vasárnapján együtt az állat- és kirakodóvásárral úgy, 
  hogy annak helyéül a Vásárteret jelölje ki egy külön elkerített részen, s a  
                      lebonyolítási jog megszerzésére pályázatot hirdessen, s a beérkező  
                      pályázatok elbírálását illetően pedig döntsön, hogy melyik bizottságnak  
                      legyen feladata. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
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Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf,. 
 
 

      Zsigó Viktor s.k. 
      bizottság elnöke 

 
 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


