
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága 
I/1209/7/2012. 

Az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és  
Közbeszerzési Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2012. február 7. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
8/2012. (II. 07.) PTK hat.  Intézményi térítési díjak 
9/2012. (II. 07.) PTK hat.  A szociálisan nem rászorult személyek által fi- 
     zetendı intézményi térítési díjak mértéke 
10/2012. (II. 07.) PTK hat. Lajosmizse város Önkormányzat Képviselı-testü- 
     letének …./2012. (…) önkormányzati rendelete a 
     személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellá- 
     tásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
11/2012. (II. 07.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …../2012. (….) önkormányzati rendele- 
     te a 2012. évi költségvetésrıl 
12/2012. (II. 07.) PTK hat. Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét 
     Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
     DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírás- 
     ra 
13/2012. (II. 07.) PTK hat. Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejleszté- 
     se, bıvítés – korszerősítés” címő pályázati doku- 
     mentáció minıségbiztosítása költségének kifizeté- 
     sérıl 
14/2012. (II. 07.) PTK hat. Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos 
     döntés 
15/2012. (II. 07.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám  
     út építéséhez 
16/2012. (II. 07.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbe- 
     szerzési Szabályzata 
17/2012. (II. 07.) PTK hat. Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsé- 

ge Többcélú Társulás, illetve annak munkaszer- 
vezetébe végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl 

18/2012. (II. 07.) PTK hat. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. február 7-én  
               du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
  
dr. Török Tamás bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı   
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
      Sápi Tiborné Fekete István Ált.Isk.igazgató 
      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 4 fı van jelen, dr. Török Tamás 
bizottsági tag jelezte távollétét az ülésrıl.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirend 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata.  
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …./2012. (….)  önkormányzati rendelete a személyes polgármester  
     rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-  
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     ellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet   
     módosításáról 
       
2./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle-  Basky András 
      tének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012.   polgármester 
      évi költségvetésrıl 
3./ Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda  Basky András 
      fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő DAOPO-4.2.1-11  polgármester 
      azonosító számú pályázati kiírásra 
4./  Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos döntés  Basky András 
5./ Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építésé- polgármester 
      hez 
6./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Sza- Basky András 
      bályzata         polgármester 
7./ Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Basky András 
     Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2011.  polgármester 
      II. félévi tevékenységérıl 
8./ Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és  Basky András 
      és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapo-   polgármester 
      dásána módosítása 
 

 
1./ Napirendi pont                          
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Intézmények Gazdasági Szervezete elkészítette a költségtámogatást a 2011. évi 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások vonatkozásában. A 
házhoz szállítás térítési díja 145.- Ft helyett 250.- Ft lesz. Kategóriák és jövedelmek 
alapján állapítjuk meg a térítési díjakat. A változások az anyagban vastag betővel 
vannak szedve.  
Az 1. sz. melléklet tartalmazza az intézményi térítési díjakat, melyek a következık: 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
 
1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı 

intézményi térítési díj      541.-  Ft/fı/nap 
 
1.2.  Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja  361.- Ft  

1.2.2. A házhozszállítás térítési díja 250.- Ft.  
 

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra 
 
1.4.  A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 102.- Ft/fı/nap 
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2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
22.1.étkeztetés        20 
2.2.házi segítségnyújtás        20 
2.3.házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 
2.4.jelzırendszeres házi segítségnyújtás          1 
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás      3 
2.6. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak        23 
 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadásra javasolja az elıterjesztés 1. sz. mellékletét, mely az intézményi térítési 
díjakra vonatkozik, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Intézményi térítési díjak 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az intézményi térítési díjakat az alábbiak  
  szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy házhozszállítás térítési  
  díja 145.- Ft helyett 250.- Ft legyen. 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
 
1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı 

intézményi térítési díj      541.-  Ft/fı/nap 
 
1.2.  Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja  361.- Ft  

1.2.2. A házhozszállítás térítési díja 250.- Ft.  
 

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra 
 
1.4.  A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 102.- Ft/fı/nap 
 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
22.1.étkeztetés        20 
2.2.házi segítségnyújtás        20 
2.3.házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 
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2.4.jelzırendszeres házi segítségnyújtás          1 
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás      3 
2.6. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak        23 
 
    Határid ı: 2012. február 9. 
    Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
mértékét 2012. február 15- tıl az elıterjesztés határozat-tervezete szerint javasolja 
megállapítani, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2012. (II. 07.) PTK hat. 
A szociálisan nem rászorult személyek  
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2012. február 15- tıl  

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a szociálisan nem rászorult személyek ál- 

tal fizetendı intézményi térítési díjak mértékét 2012. február 15-tıl az 
elıterjesztés határozat-tervezete szerint fogadja el. 
Határid ı: 2012. február 9. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 
20.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
…./2012. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
 nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociá- 
  lis alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
  módosítását fogadja el azzal, hogy a házhozszállítás térítési díja 250.- Ft 
  legyen. 
  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Látható, hogy rengeteg jogszabályi változás van, mellyel a tervezet készítıinek és az 
érintett munkatársaknak is szembe kellett nézni. Az elmúlt évi költségvetési 
számokkal találjuk szemben magunkat, de vannak változások. Meg szoktuk, hogy hitel 
nincs, de most az egyensúly megteremtéséhez látható a hitelnek az összege. Az én 
megítélésem szerint, ha visszamegyünk 1989-ig, az önkormányzatok létrejöttéig, 
Lajosmizse esetében nagyon sok pozitívummal nézünk szembe. Ez az önkormányzati 
vezetık és a többi vezetı nagyon jó munkáját eredményezi.  
Az 53 millió forintos hitel nem fogja eladósítani az önkormányzat költségvetését. 
Voltak olyan idıszakok, amikor a hitel volt a megoldási mód. 
Az óvodai pályázat esetében az a 10,5 millió forintos összeg sem magas összeg. 
Az iskolai energetikai pályázatnak a megnyerése szükségessé teszi a hitelnek a 
felvételét, hogy az önrészt tudjuk biztosítani. Ez a pályázat pozitívan fog hatni 
hitelfelvételt illetıen, hiszen, ha nyer a pályázat, megvalósulhat a tornacsarnok 
felújítása, a nyílászárók kicserélése.  
Hitelt illetıen van a szennyvíz beruházási pályázat. Az elmúlt testületi ülésen került 
tárgyalásra, hogy a pályázatok megvalósítása melyik évben mennyi részmódosítást 
igényelt. A pályázatoknak megvan a fedezete. Amikor a pályázatot benyújtottuk, azt 
mondtuk, hogy még hitelfelvétel árán is bele kell vágni. Maximálisan támogatom az 
óvodai pályázat beadását. Hitelfelvétel a pályázatokhoz kötıdik, nem mőködési hitelt 
veszünk fel. Az Intézményvezetıi értekezlet és az Érdekegyeztetı Fórum is tárgyalta 
ezt az anyagot, valamint az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága is. Várjuk a 
konkrét javaslatokat. 
Én három konkrét javaslatot szeretnék elıterjeszteni a költségvetési tervezettel 
kapcsolatban. 
A Tőzoltóság adott át egy konkrét kérelmet, melyben felvezeti Koller Dániel 
köztestületi elnök azokat a jogszabályi változásokat, hogy Lajosmizsére, 
Ladánybenére milyen összeggel hárulnak a mőködési költségek. Lajosmizsére 9 millió 
forintos nagyságrend terhelıdne. Összességében 9 millió forint van támogatásra 
megjelölve. Javaslatom lenne, hogy az alapítványoknak rendelkezésre áll a civil 
pályázati program, a sportszervezeteknek a társasági adó új rendszere és a megmaradó 
szervezetek a tőzoltóság, az egyház és a rendırség, az ı támogatásukra javasolnám 
ennek a keretnek a szétosztását. 
Az iskolai energetikai pályázat alapján látható, hogy a pályázatnak a tartalma a 
nyílászárók cseréjére, hıszigetelésre van. Céltartalékra helyezett összegbıl képeznék 
tartalékot. Nyárra van tervezve ennek az energetikai pályázatnak a megvalósítása. Az 
új évnek az indítására a tantermeket át tudjuk adni a gyermekeknek. 
Ezt a költségvetési rendelet jónak értékelem. Óvatos tervezés volt, a bevételi 
forrásokat illetıen a realitások talaján áll, takarékosan határozzák meg a keretet. Az 
elmúlt évihez képest a legnagyobb mértékben tartalmaz fejlesztési forrást. Mőködési 
bevételekben nem találhatók azok a források, ami az adható juttatások köre. Ezt a 
tervezet nem tartalmazza. Szó van arról, hogy ezt évközben lehetne pótolni és újra  
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tárgyalni. Ezt határozatban kellene foglalni, hogy megfelelı forrás tekintetében újra 
tárgyalja az önkormányzat. Elhangzott délelıtt az a javaslat, hogy az alacsony 
jövedelmő dolgozók, parkosok, technikai dolgozók tekintetében vizsgáljuk meg az 
étkezési jegy adhatóságát.  
Kérem a hozzászólásokat. 
Basky András polgármester 
Nehezíti a helyzetünket, hogy van olyan állami támogatás, ami eddig befolyt az 
önkormányzathoz és most már nem folyik be, ez kb. 30-40 millió forint összeg. 
Vizsgáltuk azt minden intézménynél, hogy milyen apróbb lehetıségek vannak a 
költségvetés fıbb számainak a visszabontására. A soros lépéseket kötelezı megadni, a 
jubileumi jutalmakat kötelezı megadni. A dologi kiadásokat átnéztük, a költségeket 
ahol lehetett, visszavettük. Csak abból a pénzbıl lehet gazdálkodni, ami van, s 
igyekezni nem megcsorbítani a nem kötelezı feladatokat. Annak idején benyújtottuk 
az energetikai pályázatot, de annak forrását még nem találtuk meg. Vannak önként 
vállalt feladataink, mint pld. az iskolaotthonos osztály, emelt szintő angol nyelv 
oktatás, egészségügyben a vérvétel, az ügyeleti rendszer. 
Civil és társadalmi szervezetek támogatása 9 millió forint. Ez az elmúlt évben 
magasabb volt. A bölcsıde beindításával többletköltsége lesz az önkormányzatnak, 
illetve még plusz az is, hogy a tőzoltóság is önkormányzati hatáskör alá kell, hogy 
tartozzon. Nem véletlenül nem tudtuk betervezni az étkezési hozzájárulást.  
Ezt a költségvetést tarthatónak tartjuk, nem rajtunk múlott. A bevételi és kiadási oldal 
között van 150 millió forint különbség. Ezt javítja az a körülmény, hogy a tavalyi évrıl 
102 millió forint pénzmaradvány van. 
Ennyi pénzbıl kell gazdálkodni. 
Koller Dániel Tőzoltó Köztestület elnöke 
A tőzoltóságot a katasztrófavédelem olyan helyzetbe hozta, hogy át akarja alakítani 
önkormányzati tőzoltósággá, de úgy, hogy a támogatási pénzt erısen lecsökkentette. 
Azt várja a katasztrófavédelem, hogy az önkormányzatok egészítsék ki a támogatást. 
Törvényileg államivá nyilvánították ezt a feladatot, 24 millióval támogatta az állam. 
Az önkormányzatnak mérlegelni kell, hogy tudja-e mőködtetni a tőzoltóságot. Mi 3 és 
7 perc alatt meg tudjuk oldani a kivonulást Lajosmizse viszonylatában, ha nem tudunk 
mőködni, akkor Kecskemétrıl illetve Dabasról 25 perc alatt tudnak kiérni a tőzoltók. 
A katasztrófavédelem azt mondta, hogy ırsöket hoznak létre. A 
katasztrófavédelemmel és a polgármester Úrral közösen komoly számításokat 
végeztünk. Készítettünk egy költségvetési számítást, hogy érzékeljék, személyi 
kiadások tekintetében 86 eFt-os nettó fizetésrıl és 46 eFt-os fizetésrıl beszélünk. 
Változik az adójóváírás és az étkezési hozzájárulás. Étkezési jegy volt, de már tíz éve 
nem volt a dolgozóknak béremelése. A katasztrófavédelem által nyújtott támogatás 
úgy mőködik, hogy havi szinten kellene számolni a finanszírozási összeg maximum 70 
%-át fordíthatja a tőzoltóság bérre. A legnagyobb tétel nálunk a bér. Nincs a 
tőzoltóságnak tartaléka, csak az egyesületnek, ezért tıle kértünk kölcsön. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm, észrevétel, kérdés van-e? 
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Kollár László települési képviselı 
A közvilágítást este lehetne csökkenteni, 11 órától nem nagy szükség van a 
közvilágításra hajnali 2 óráig. Ezzel a világításcsökkentéssel jelentıs pénzösszeg 
megtakarításra lehetne számolni. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Milyen véleményeket küldtek az Érdekegyeztetı Fórum és az Intézményvezetıi 
Értekezlet résztvevıi? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tegnap 9 órakor Érdekegyeztetı Fórum volt és Intézményvezetıi Értekezlet. Mindkét 
szervezet elfogadta a 2012. évi költségvetés tervezetét. A Pedagógusok Szakszervezete 
és az Iskolai Szakszervezet nem fogadta el a költségvetés tervezetét, mert az adható 
étkezési utalványok nincsenek benne. Jelenleg Erzsébet utalvány lett bevezetve az 
eddigi külföldi utalvány helyett. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésén is elhangzott, hogy ez nagyon fájó pontja a költségvetésnek, hogy 
nincs étkezési jegy. Ez nagyon nagy dolog, hogy ilyen beruházást tudunk 
megvalósítani, de az fájó, hogy az intézményeknél dolgozóinak és a parkosoknak nem 
lehet adni Erzsébet utalványt. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Vannak a kötelezı és önként vállalt feladataink. Elfogadom ezt a költségvetést, hogy 
ha a 20. oldalon lévı betervezett 264.911.000.- Ft felett befolyó összeget én oszthatom 
fel. Ha a társadalmi és sportszervezetektıl Lajosmizsén elvesszük a támogatást, akkor 
Lajosmizsén a sport meg fog szőnni. 
Orbán Antal települési képviselı 
Egyetértek Apró Ferenc képviselı társammal abban, hogy ha a sportszervezetektıl 
elvesszük a támogatást és az egyéb civil szervezetektıl, akkor Lajosmizsén a sport 
meg fog szőnni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én nem mondtam, hogy ne adjunk. A civil szervezeteknek a civil alap támogatási 
program rendelkezésükre áll, oda tudnak pályázni. A focistáknak van lehetıségük arra, 
hogy a cégekhez társasági adójuk 1 %-ára pályázhassanak. Ha vannak plusz 
forrásszerzési lehetıségek, akkor maximálisan meg kell próbálni, mint ahogy 
próbálkoznak is a sportszervezetek a társasági adó 1 %-át elfogadni. 
Holminé Sebık Márta települési képviselı 
A társadalmi szervezetek közül rendelkezik-e mindenki adószámmal, mert ha nem, 
akkor nem indulhat az NCA-ban. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az alapítványok rendelkeznek adószámmal. 
Basky András polgármester 
Minden évben újabb és újabb körülmények lépnek fel, amit meg kell vizsgálni. Civil 
szervezetekre szüksége van a településnek, de egyensúlyt kell teremteni a költségvetés 
tekintetében. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az szükséges, hogy ki honnan fogja megszerezni a mőködési fenntartásához szükséges 
pénzeszközöket. Fontos kérdés, hogy az önkormányzat mennyi pénzt tud adni a 
sportszervezetek és a civil szervezetek támogatására. 
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Basky András polgármester 
Az önkormányzat ezt a tervet folytatja régóta, de mőködıképes az önkormányzat. A 
tavalyi évben is nagyon óvatosan terveztünk. Arra szeretném felhívni mindenki 
figyelmét, hogy ha nem tervezünk óvatosan, akkor nem tudjuk tartani a 
költségvetésünket. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A bölcsıde pályázat is meg volt tervezve, mégis 14 millió forinttal többe került, mint a 
tervezett. Ezt ki fizeti ki? Ezt meg kell oldani az önkormányzatnak. Az iparőzési adó 
260 millió forintra volt tervezve tavaly, májusban vissza kell adni közel 10 millió 
forintot. Tapasztalható, hogy a kicsi vállalkozások megszőnnek, mert nem tudják 
viselni a magas adóterheket. A gépjármő adót az elızı évben a maximumra terveztük, 
szeptember 30-án még nem folyt be 113 millió forint. Most a gépjármő adó összegét is 
úgy tervezzük, hogy az emberek inkább eladják a gépkocsijukat, mint gépjármőadót 
fizessenek. 
Basky András polgármester 
Ha 260 millió forintnál több folyik be, ennek van döntési joga testületi ülésnél. 11. 
pont alapján döntsünk arról, hogy a bevételeket  hova tudjuk tenni. Ha az ipari adó jól 
teljesülne, akkor az önrészt tudjuk megszerezni az energetikai pályázathoz. Arra kell 
odafigyelni, hogy óvatosan kell gazdálkodni, hogy a 43 millió forint év végéig 
megteremtıdjön. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e más hozzászólás? Nincs. Kérem a bizottsági 
tagokat, javasolják a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetnek az elfogadását. 
Vannak javaslatok, amelyeknek a mőködıképességét meg kell vizsgálni, a tőzoltóság 
helyzetét, iskolai tantermek rendbe hozását az energetikai pályázat befejezését 
követıen az Erzsébet kártyának a megvizsgálása, valamint, hogy a közvilágítás terén 
történjen meg a vizsgálódás, hogy technikailag van-e lehetıség, hogy a napszak 
valamelyik idıszakában mőködne a megtakarítás. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, - ellenszavazat 
nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
11/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012.  
évi költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
  selı-testületének 2012. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati ren- 
  deletét fogadja el az alábbiak megvizsgálásával: 

- tőzoltóság helyzete, 
- a közalkalmazotti réteg számára az Erzsébet utalvány juttatásának 

lehetısége, 
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- az iskolai energetikai program megvalósulását követıen a tantermek 
festésének, mázolásának biztosítására forrás biztosításának 
lehetısége, 

- a költségvetés háromnegyed évi beszámolójának elfogadása után a 
társadalmi és sportszervezetek részére támogatás nyújtásának 
lehetısége, 

- közvilágítás terén történjen vizsgálódás, hogy technikailag van-e 
lehetıség, hogy a napszak valamelyik idıszakában mőködne a megta- 
karítás. 

  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – 
korszerősítés” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A DAOP-4.2.1-11 azonosító számú „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati 
kiírással kapcsolatosan szakmai munkacsoportot kellett létrehozni. A szakmai 
munkacsoport megalakult a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde, valamint a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkatársaiból. 
A pályázathoz csatolni kell a Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzést, 
Intézkedési Tervet, valamint az engedélyes szintő tervdokumentációt. A DAOP 
forrásból igényelt támogatás összege 199.500.000.- Ft, saját erı 10.500.000.- Ft, teljes 
beruházás összes költsége 210.000.000- Ft. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a pályázat benyújtását az 
elıterjesztés I. határozat-tervezete szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét”  
Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
elıterjesztés I. határozat-tervezetének elfogadását. 

  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dönteni kell a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” 
címő pályázati dokumentáció minıségbiztosítási költségének kifizetésérıl is. Én 
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javaslom a bruttó 203.000.- Ft kifizetését a költségvetés terhére, melyet a Képviselı-
testület döntsön el, hogy honnan csoportosítja át. Ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Javaslom ennek elfogadását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság  4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, 
bıvítés – korszerősítés” címő pályázati dokumentáció 
minıségbiztosítása költésgének kifizetésérıl 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
   javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terveze- 
   tét. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
        
        
4./ Napirendi pont 
Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos döntés 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Eddig három érdekképviseleti szervnek voltunk tagjai: 
- Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖSZ) 
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
- Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége. (KÖOÉSZ) 
Az önkormányzati törvény határozza meg, hogy egy helyi önkormányzatot csak egy 
érdekszövetség tagjaként lehet figyelembe venni bizonyos esetben. Az elıterjesztésben 
szereplı javaslat szerint Lajosmizse Város Önkormányzata a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének kíván a tagja lenni. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, javaslata. Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata csupán a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének legyen tagja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Érdekképviseleti szervek tagságával 
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata csu- 
  pán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének legyen 



 12 

  tagja. 
  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
        
5./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK Elnök 
Szarka Miklós a Ricsováry Major ügyvezetıje kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, melyben tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kért a Ricsováry  
Majorhoz vezetı kb. 3 km-es földút zúzottköves javítására. A beruházás 75 %-os 
támogatottságú, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program „mezıgazdasági utak fejlesztése” keretében 
valósulna meg. A pályázathoz pénzügyi forrást az Önkormányzatnak nem kell tennie. 
Én javaslom a tulajdonosi hozzájárulás megadását az Önkormányzat részérıl ennek az 
útnak a megépítéséhez. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy 
az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadja a 0316, 0320 és 0487 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú földutakon történı zúzottköves makadám út építéséhez, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves  
makadám út építéséhez 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság java- 
   solja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-ter- 
   vezetét fogadja el, a tulajdonosi hozzájárulását adja meg a zúzott- 
   köves makadám út építéséhez. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
dr. Gazdag Judit készítette az elıterjesztést. Kérném, hogy mondjon néhány szót errıl. 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
Gyakorlatilag a jogszabályi változásokat vezettem át rajta. Ezek adminisztratív jellegő 
átvezetések. Volt egy-két feladat, aminek nem volt felelıse, szerettük volna ezeket is 
konkretizálni. A Bíráló Bizottságba küldöttet küldhetnek. Jó pár darab végrehajtási 
rendelet van. A tartalom alapvetıen nem változott, csak módosítások történtek. 2011. 
február 09., illetve március 01. napján hatályba lépett a 2007-2013. programozási 
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idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet, melyet beleépítettem. Ennek célja a támogatásból 
finanszírozott közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenırzése egy szervezet - a  
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség- által biztosítva. A változások a Szabályzatban 
vastagított dılt betővel vannak jelölve. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Közbeszerzési Szabályzat változásait. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy hagyja jóvá Lajosmizse Város Önkor- 

mányzatának az elıterjesztés mellékletét képezı Közbeszerzési 
Szabályzatát, s az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 

  Határid ı: 2012. február 07. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve 
annak munkaszervezetébe végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Gyurgyik Erzsébet készítette a beszámolót. Ez egy nagyon szépen kidolgozott anyag, 
nagyon tetszett nekem. A beszámoló tartalma is komoly volt, kitekintést adott a többi 
településekre vonatkozóan. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Én 
elfogadásra javaslom a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetébe végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl szóló polgármesteri 
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és  
Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetébe  
végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás, illetve annak munkaszervezetébe végzett 2011. II. félévi 
tevékenységérıl szóló polgármesteri beszámolót. 
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Határid ı: 2012. február 9. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elmúlt idıszakban tárgyaltuk az oktatási társulást, néhány dologban változtattunk, 
amit ezen megállapodáson is át kell vinni. Személyes gondoskodás tekintetében, s a 
gyermekjóléti tevékenységben változások történtek.  
Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevı 
települési önkormányzat az általa nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló, 2012. 
január 1-jén hatályos rendeletét 2012. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy 
a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 
szabályokat. 
Ezt tárgyalta Felsılajos Önkormányzata is, el is fogadta. Amennyiben valamelyik 
település kedvezményt állapít meg, annak a településnek kell a különbséget megfizetni 
a gesztor önkormányzat felé. 
A társulási megállapodás módosítása az elıterjesztés mellékletét képezi. A módosított 
rész vastag dılt betővel van szedve. Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztés mellékletét képezı, 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó társulása társulási megállapodásának módosítását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2012. (II. 07.) PTK hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés mellékletét képezı 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítását. 
Határid ı: 2012. február 9. 
Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása?  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.m.f. 
 

 
 Józsáné dr. Kiss Irén     Kutasiné Nagy Katalin 
                 PTK elnök      jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

 


