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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. április 29- 
                 én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                 ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok nem jelezték távollétüket. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Tengölics Judit IGSZ képv. 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
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 pontok mindenki elıtt ismertek. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne 
javaslatom. A meghívó szerinti 5./ napirendi pont (Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója) kerüljön levételre.  Az 
egyebek napirendi pont keretén belül kerüljön megtárgyalásra az Energetikai 
fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések, a Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben 
történı kiegyenlítésére irányuló kérelme, Támogató nyilatkozat adása pályázat 
benyújtásához (Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete), 
szennyvízberuházással kapcsolatos döntések, Iskola-tó rendezésével kapcsolatos 
feladatok, kiállítás. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontokat, 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./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle-  Basky András 
      tének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a 2012.  polgármester 
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      évi költségvetés végrehajtásáról 
2./ Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületé- Basky András 
     nek korszerősítéséhez       polgárrmester 
3./ Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti Basky András 
      ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése   polgármester 
4./ Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabá- Basky András 
      lyának elfogadása       polgármesgter 
5./ 2012. évi ellenırzési jelentés      Basky András 
           polgármester 
6./ Egyebek:  
       -   Tájékoztatás – Lajosmizse belterületi 2630/5. hrsz-ú  Basky András 
           ingatlan értékesítése       polgármester 

- Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések  Basky András 
polgármester 

- A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Basky András 
      Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla rész- polgármester 
      letfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme 
 
- Támogató nyilatkozat adása pályázat benyújtásához  Basky András 

(Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete)  polgármester 
 
- Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések   Basky András 

polgármester 
 - Iskola-tó fórum 
 - Kiállítás 
 - Energetika 

 
1./ Napirendi pont 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkaptuk a zárszámadási rendelet-tervezetet. Annak legvégén van az összevont 
költségvetési mérleg, az tartalmazza a bevételi fıösszeget (2.172.699.- Ft) és a kiadási 
(2.025.000.- Ft)  fıösszeget. Ilyen nagyságrendő zárszámadással még nem 
találkoztunk, mely tartalmazza a fejlesztı beruházási fı feladatokat. Összefoglalóan 
megállapítható, hogy nagyon komoly eredményeket tudunk felmutatni. 
2012-ben likvid hitele sem volt az önkormányzatnak, ezért a hivatali közszférában 
dolgozóknak köszönet, akik ebben a munkában részt vettek. A megállapítások 
helyénvalóak, az eredményekrıl ennek megfelelıen kell beszélni. 
Az 1. számú melléklettel kapcsolatban kérdéseim vannak. Az államháztartásról szóló 
törvény a pénzmaradványt külön kezeli és külön kezeli a feladatnak az elmaradását is. 
Az elıterjesztés 8. oldal 3. számú melléklet tartalmazza a nem önállóan és önállóan 
gazdálkodó szervezeteknek a létszám alakulását. Nem lettek betöltve üres álláshelyek, 
ezeknek a bérét és járulékait kerestem. 
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Basky András polgármester 
Ez a táblázat a december 31-i állapotot tükrözi. Akik elmentek szülési szabadságra, 
azoknak még nincs betöltve az álláshelyük. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Van statisztikai és állományi létszám. Ez a táblázat a december 31-i állományi 
létszám. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés 17. oldalán vannak tartósan üres álláshelyek, s 11.749.000.- Ft 
pénzmaradvány van. A Hivatalnál az eredeti személyi juttatás 183.081.000.- Ft, a 
teljesítés 190.048.- Ft. Az 1. számú melléklet szerint ez nem értékelhetı 
pénzmaradványnak. Négy fı álláshely nem lett betöltve és többletfelhasználás van. 
Dologi kiadásnál a 60 %-os többlettervezést mi indokolta? 
Az iskolának a foglalkoztatási létszáma a 102 fıhöz képest 94 fı. Az elkülönített 8 
fıre jutó bér és járulékot nem lehet megtalálni. Ezeknek a megítélése nem 
pénzmaradvány, ezt az általános tartalékba kell tenni. 
Az elmúlt évben a hivatal engedélyezett létszáma 51 fı volt, ebbıl 4 álláshely 
(jegyzıi, hatósági csoportvezetıi, pénzügyi csoportvezetıi, pénzügyi ügyintézıi) 
december 31-vel nem volt betöltve.  
 
Basky András polgármester 
Azért nem töltöttük fel az üres álláshelyeket, mert nem tudtuk, hogy hogyan alakulnak 
a feladatok a járások felállítása után. Jegyzıi állás betöltésre került, pénzügyre az 
álláshely meg van hirdetve, jegyzıi iroda irodavezetıi állásra is kiírjuk a pályázatot. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésrıl szóló törvény elfogadását követı 45 
napon belül kellett a Képviselı-testület elé vinni a költségvetést. 2013. Február 9-én 
elfogadásra került a költségvetési rendeletünk, március 8-án került szétválasztásra az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése, mert addig a szakfeladatok 
együtt voltak. A Polgármesteri Hivataltól 17 millió forint került át az 
Önkormányzathoz, az összes intézményhez 53 millió forint. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés 34. oldalán található az a táblázat, melyben látható, hogy az elmúlt 
évben az intézményektıl elvett elıirányzatként szerepelt 16.806.000.- Ft, s 2.336.000.- 
Ft nem lett visszaadva. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A kollégiumi megszőnés miatt 10 millió forintot kellett befizetni, s 14.470.000.- Ft lett 
szétosztva céltartalékként. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje, bizottsági tag 
Mi megvalósítottuk a Svébis doktor rendelıjének a felújítását, s nem kaptuk meg 
ehhez a támogatást. 
Az áramszolgáltató a 15-ös szorzót nem számolta, ezért most többletvillanyszámlát 
kell fizetni visszamenılegesen azon orvosoknak, akik az Egészségházban abban az 
idıszakban dolgoztak, illetve dolgoznak jelenleg. 
Az elıterjesztés 1. számú mellékletét át kell értékelni, az elıterjesztés határozat-
tervezetét kérem áttanulmányozni. Az intézmények is részesei voltak a korábbi 
takarékossági intézkedéseknek, szomorú, hogy ennek ellenére ilyen visszaszorított  
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költségvetéssel lettek elmarasztalva, amibıl úgy kell gazdálkodniuk, hogy a 
mőködéshez szükséges feltételek nincsenek biztosítva. 
Kérem az elıterjesztés határozat-tervezetét és a rendeletet átszövegezni, mert addig 
nem támogatom a rendeletnek az elfogadását. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A Magyar Államkincstárhoz el lett küldve a beszámoló, ezen változtatni nem lehet. Az 
1. számú melléklet úgy jó, ahogy van, ezt alátámasztja a nemzetgazdasági útmutató. 
2013-tól az IGSZ nem teheti meg, hogy kötelezettségvállalást csináljanak, pénzügyi 
ellenjegyzınek meg kell nézni, hogy engedélyezze. Az intézményeknek, - ha vásárlási 
szándékuk van -, az IGSZ-nél kellene megkérdezni, hogy mire van pénz, nem a 
polgármester Úrhoz kellene menni a kérésekkel. 
Az Egészségház 15 ezer forint helyett 30 ezer forintot fizetett ki Erzsébet utalványban. 
Basky András polgármester 
Legnehezebb idıszak a január-február hónap, amikor a költségvetést össze kell 
állítani. Minden költségvetési tárgyalásnál a legalacsonyabbra tesszük az intézmények 
költségvetését. Amikor évközben látjuk a bevételeinket, többször tudtunk olyan 
dolgokat megvalósítani, amiket azonnal kell. A költségvetési rendeletünkben leírtakat 
mindenkinek be kell tartani. Nem látom ezt a helyzetet olyan vészesnek, tragikusnak, 
de csak addig lehet költeni, amíg van lehetıségünk. A költségvetésünk rendben van, az 
intézmények jól dolgoztak. Ha az intézménynél többletkiadás jelentkezik, az nem 
jelenti azt, hogy az önkormányzatnak azt oda kell tenni. A határozat-tervezetbe 
javaslom azt beletenni, hogy az intézményt pénzmaradvány-befizetési kötelezettség 
nem terheli. Az intézménynek a költségvetését tartani kell, ha túlfizetés keletkezik, azt 
az intézménynek be kell vállalni. Az adott pénzügyi keretbe bele kell férni minden 
intézménynek. Közel 20 millió forint visszafizetési kötelezettsége volt az 
önkormányzatnak normatíva tekintetében. A város költségvetése tudja kezelni azokat a 
problémákat, amik voltak. A határozat-tervezet 3. pontját javaslom kiegészíteni „ennek 
befizetésétıl eltekintek” kifejezéssel. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a határozat-tervezeteket, melyet külön-külön szavaztatok. 
Aki az elıterjesztés 1. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal: (Józsáné dr. 
Kiss Irén) ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
2012. évi pénzmaradvány jóvá- 
hagyása 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés 1. hatá- 
  rozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja azzal a módosítással, hogy az 
IGSZ-t pénzmaradvány visszafizetési kötelezettség nem terheli, a költségvetését 
tartania kell, az adott keretbe bele kell férnie, s ha túlfizetése keletkezik, azt az 
intézménynek be kell vállalni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal (Józsáné dr. 
Kiss Irén), tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
   
31/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
2012. évi beszámoló felülvizsgálata, 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság el- 
   fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. ha- 
   tározat-tervezetét azzal, hogy a 3. pont az alábbiak szerint módo- 
   suljon: 
 

- Az IGSZ-t pénz visszafizetési kötelezettség nem terheli, a költ- 
  ségvetését tartania kell, az adott keretbe bele kell férnie, ha túlfi- 
  zetése keletkezik, azt az intézménynek be kell vállalnia. 
 
Határid ı: 2013. április 30. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszöntöm körünkben Gáspárné Hasznosi Krisztinát, aki a pályázati dolgokról mond 
néhány szót. 
Gáspárné Hasznosi Krisztina 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlevıket. Központi szinten 2014-2020. között 60 % 
támogatás lesz gazdaságfejlesztésre és 40 % támogatás közútfejlesztésre. Azt nem 
tudjuk, hogy mikor fognak megnyílni az új energetikai pályázatok, de érdemes 
felkészülni a beadásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Egészségház és az óvoda energetikai pályázata elutasításra került, fellebbezéssel 
élünk. Azt kellene átértékelni, hogy érdemes-e vele foglalkozni, mivel szőkösek a 
keretek, s a pályázatok elkészítése komoly munkát és befektetést igényel. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének 
korszerősítéséhez 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Háromféle támogatási lehetıség van, lehet 30 millió forintra pályázni, 20 millió 
forintra, és 10 millió forintra.  A pályázat 100 %-os támogatottságú. Természetesen a 
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30 millió forintos pályázati lehetıséget kellene választani a központi óvoda épületének 
a korszerősítésére (külsı szigetelés, nyílászárók cseréje). 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az Egészségháznál elment a fellebbezés, mivel elsı körben nem nyert a pályázat, az 
óvodánál nem lett benyújtva a fellebbezés. Be kell adni az óvoda fellebbezését is. Az 
óvoda és az Egészségház pályázatát is DVD-n kérték benyújtani, s a pályázatíró cég 
nem tette bele a kifogásolt anyagot, hiába csatoljuk be, nem fogadják el. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 30 millió forintos keretösszeg elég lenne ahhoz, hogy az óvoda épületének a külsı 
szigetelését meg lehetne oldani, a kazáncsere pedig önrészbıl kerülne megoldásra.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére 
vonatkozó irányvonalak meghatározását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat 
elıkészítésére irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határo- 
  zat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti  
szerzıdésének megszüntetése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bérlı az önkormányzat felé jelezte, hogy az állami normatíva megszőnése miatt ezt 
a szolgáltatást nem tudja tovább végezni, ezért szükségtelenné vált a volt 
Szülıotthonnak a bérlése, a szerzıdést fel kívánja mondani 2013. április 30-val. A 
nappali ellátásnál volt a hajléktalanokkal való törıdés, valamint a gyermekek, 
fogyatékkal élık ellátása is a szociális törvény szerint kötelezı feladat. Az étkeztetés 
reggeltıl estig kötelezı feladat. Az Egészségháznak az épülete erre nem jöhet szóba, a 
volt Szülıotthonnal pedig a rezsiköltségét nem lehet bevállalni erre vonatkozóan. Saját 
épületben, saját dolgozókkal nem lehet a fogyatékkal élıkrıl való gondoskodást 
ellátni, hanem megbízási szerzıdést kell kötni. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja, 
hogy a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti 
szerzıdése megszőntetésre kerüljön 2013. április 30-val, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 



 8 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) 
szám alatti ingatlan bérleti  szerzıdésének  
megszüntetése 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat- 
  tervezetét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Basky András polgármester 
15 napot kértek arra, hogy kiköltözzenek, berendezési listát hoznak, hogy mi az, amit 
itt hagynak, s mi az, amit elvisznek. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szükségessé vált az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának 
módosítása. Az Alapszabály módosítás vonatkozásában az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület bekérte a tagönkormányzatok javaslatait és a 
felülvizsgálat elvégzésével dr. Deák Tibor Ügyvédi irodát bízta meg, mely le van írva, 
hogy mely pontokban történtek módosítások. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
a Képviselı-testületnek az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályát. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület  
Alapszabályának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek az Aranyhomok Kistérség- 
  fejlesztési Egyesület alapszabályát. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
2012. évi ellenırzési jelentés 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
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A helyi önkormányzat köteles gondoskodni a gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl a 
jogszabályban elıírt képesítéső ellenır útján. Az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve folyamatosan biztosította is e tevékenység ellátását. 
Errıl minden évben ellenırzési jelentést kell készíteni. Ez elkészült a 2012. évre 
vonatkozóan. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a 2012. évi ellenırzési jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
2012. évi ellenırzési jelentés 

 
HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2012. évi 
  ellenırzési jelentést megtárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselı-
  testületnek. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
- Tájékoztatás – Lajosmizse belterületi 2630/5. hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ceglédi úti lajosmizsei lakosok azzal a kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, 
hogy a Ceglédi útról leágazó 2630/5 hrsz-ú kb. 6 m széles és 48 m hosszú 290 m2 
nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant meg szeretnék vásárolni. Az ingatlan 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete alapján üzleti vagyonnak 
minısül, ezért mód van a fent nevezett terület értékesítésére.  
A terület mérete és az EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. részére 
bejegyzett vezetékjog nem teszi lehetıvé az ingatlan beépítését, mely tények jelentıs 
értékcsökkentı tényezık. A vagyonértékelés szerint az ingatlan piaci forgalmi értéke 
145.000.- Ft. Én 100.000.- Ft-ért javaslom értékesíteni. Az árverés 2013. május 22-én 
10.00 órakor lenne. Milyen alapon jelentkezett ez az értékesítés?  
Basky András polgármester 
Vásárlási szándékkal jöttek hozzánk, s mivel más irányú hasznosításra nem alkalmas, 
ezért javaslom az ingatlan értékesítésre történı kijelölését. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a Lajosmizse belterületi 2630/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésre 
kerüljön 100.000.- Ft piaci forgalmi értéken, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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36/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Tájékoztatás – Lajosmizse belterületi 2630/5. hrsz-ú  
ingatlan értékesítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek a Lajosmizse belterületi 2630/5. 
  hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölését 100.000.- Ft piaci forgal- 
  mi értéken. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 

- A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos   
   energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló  
   kérelme 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Nulinek Ágnes és dr. Rónay Zsolt azzal a kéréssel fordultak a Képviselı-testület 
felé, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
által részükre kiállított villamos energia pótterhelı számla kiegyenlítésére vonatkozóan 
24 havi részletfizetést engedélyezzen. A területet használó orvosokra rá van terhelve 
az elmaradt villanyszámla összege annak arányában, hogy mekkora nagyságú a 
rendelık alapterülete, s Szántó doktor Úr pedig nem akar fizetni. 
Basky András polgármester  
Szántó doktor Úr írt egy levelet ez ügyben, egyébként 150.000.- Ft-ról van szó az ı 
esetében. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Van-e valami támpont, ami alapján vele is meg lehetne fizettetni ezt a költséget? 
dr. Balogh László jegyzı 
İ is ugyan úgy igénybe vette a szolgáltatást, mint az összes többi szolgáltató. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részlet- 
fizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia 
pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére 
irányuló kérelme 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás-
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı 
számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt.  
villamos energia pótterhelı számla részletfi- 
zetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. hatá- 
  rozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
- Támogató nyilatkozat adása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete 2013. április 26-án kérelemmel 
fordult az önkormányzat felé. 
A kérelemben tájékoztatnak arról, hogy az Ipartestület „Helyi jellegzetességet magán 
viselı rendezvénytér kialakítása” címmel pályázatot kíván benyújtani a Homokhátság 
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt pályázati konstrukcióra az 
Ipartestületi Székház felújítási munkálatainak utolsó szakaszára. Ehhez pénzügyi 
támogatást nem kérnek, csak támogató nyilatkozatot. Én javaslom a támogatást. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete részére a 
támogató nyilatkozat megadásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Támogató nyilatkozat adása 
pályázat benyújtásához 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-ter- 
  vezetét. 
  Határid ı: 2013. április 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
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- Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérnék errıl tájékoztatást az elıterjesztés készítıjétıl. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Támogatói nyilatkozat 4. pontjában felhívják a figyelmet arra, hogy 127 millió forint 
többletköltségrıl szól a kivitelezı ajánlata. Mi elindítottuk 19-én a támogatási 
szerzıdésre a költségátcsoportosítást. Azt javasolták, hogy addig ne kössük meg a 
kivitelezıi szerzıdést, amíg a támogatási szerzıdésben nincs helyén az összeg. Ez az 
utolsó szerzıdésünk, ami nincs megkötve. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Támogatható ez? 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2013. (IV. 29.) PTK hat. 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
   dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat- 
   tervezetét. 
   Határid ı: 2013. április 30. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
- Iskola-tó fórum: 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A városközpont tervezési anyagát elkértem és újra áttanulmányoztam. 2008-ban, 
amikor a Farkas Úr megcsinálta a tanulmánytervet, a Május 1. utcai lakosokat is 
értesítettem. Egy nívós szakmai társaság, aki a városközpontot megtervezte. A 
szakemberek letették az asztalra és be is kell mutatni. Ezek nagyon komoly tervek. 
Kérdezem, hogy az Iskola-tó kiviteli tervére májusban látunk ajánlatokat? Be kellene 
hozni a terveket a májusi testületi ülésre, hogy szeptember-októberben legyen idı az 
elsı ütemet megvalósítani. Köszönöm. 
 
- Kiállítás: 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Volt az intézményvezetıknek egy megbeszélése, ahol értékeltük azt, hogy az 
önkormányzatnak és az intézményeknek részt kell venniük a kiállításon, s azt kellene 
meghatározni, hogy külön, vagy együtt kellene megjelenni a kiállítóknak. Én azt 
javaslom, hogy közösen. Köszönöm. 
 
- Energetika: 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Több fórumon elhangzott, hogy az energetikai lehetıséggel élnünk kell. Ha megjelent 
a pályázat, vagy az intézményeknek kell maguknak megcsinálni, vagy az 
önkormányzat megcsinálja minden intézménynek. Köszönöm. 
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Ezennel napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Nincs.  
Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 

 Józsáné dr. Kiss Irén sk.    Sebık Márta sk. 
 bizottság elnöke     bizottság tagja 
 

 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
    
 


