
 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 
I/1209/23/2012. 
 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2012. július 3. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
74/2012. (VII. 3.) PTK hat. Zárt ülésrıl döntés 
 
79/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete gazdasági 
vezetı beosztására pályázat kiírása 

 
80/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzatnál és az általa 
fenntartott intézményeknél a leltározási 
kötelezettségrıl 

 
81/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról 

 
82/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizséért Közalapítvány részére 

támogatás 
 
83/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 

Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati 
követelésrıl lemondás 

 
84/2012. (VII. 3.) PTK hat. A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, 

„Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 
rekultivációja”cím ő pályázat megnövekedı 
önrész rendelkezésre állása 
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85/2012. (VII. 3.) PTK hat. A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú,  
„Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó 
rekultivációja”cím ő pályázat megnövekedı 
önrész rendelkezésre állása 
 

86/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata részére 
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása 
 

87/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 
(II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
88/2012. (VII. 3.) PTK hat. A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 

megkötésére és a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárások 
lebonyolítójának kiválasztása 
 

89/2012. (VII. 3.) PTK hat. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
 
90/2012. (VII. 3.) PTK hat. Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan 

értékesítése 
 
91/2012. (VII. 3.) PTK hat. Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás  

további mőködtetése 
 
92/2012. (VII. 3.) PTK hat. A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 

2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4. hrsz-ú 
közterületek névadása 
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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. július 3-án  
                13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott N y í l t bizottsági  
                ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Holminé Sebık Márta és Bíró Tiborné bizottsági tagok igazoltan vannak távol az 
ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor környezetvédelmi ügyintézı 
      Terenyi Józsefné IGSZ képviseletében 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai N y í l t bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen 
van. Bíró Tiborné bizottsági tag egészségügyi okokra tekintettel jelentette távollétét. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag a délelıtti bizottsági ülésen jelezte, hogy délután 
nem tud jelen lenni. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi 
pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek 
más önálló napirendi pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben 
nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a meghívó szerinti, egy zárt ülési napirendi 
ponton kívül tárgyaljuk még zárt ülés keretében a meghívó szerinti 4. napirendi pontot: 
Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések, és a meghívó szerinti 10. napirendi 
pontot: Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi 
ajánlatokkal kapcsolatos döntés. Ezeket az önkormányzat üzleti érdekeire figyelemmel 
javaslom. Aki egyetért a két napirend zárt ülésen történı tárgyalásával, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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74/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Zárt ülésrıl döntés 

HATÁTOZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata PTK bizottsága úgy dönt, hogy a 
meghívó szerinti 4. és 10. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. 
Határid ı: 2012. július 3. 
Felelıs: A bizottság 

 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, és azzal, hogy 
elıször a zárt üléssel kezdjünk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 

Zárt ülés 
 
1./ Az önkormányzat vagyon és felelısségbiztosításával kap-  Basky András 
     csolatos alkuszi ajánlatokkal kapcsolatos döntés   polgármester 
2./ Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések   Basky András 
          polgármester 
3./ Közalkalmazotti jogviszony, magasabb vezetıi beosztás  Basky András 
     megszőnése lemondással      polgármester 
 
 

Nyílt ülés 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …./2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzatnál polgármester 
     és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezett- 
     ségrıl 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (…) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költség- polgármester 
     vetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
4./ Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések   Basky András 
          polgármester 
5./ Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása Basky András 
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              polgármester 
6./ Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése  Basky András 
          polgármester 
7./ Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további  Basky András 
     mőködtetése        polgármester 
8./ A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12,  Basky András 
     2540/1, 2540/13, 2541/4. hrsz-ú közterületek névadása  polgármester 
 
 
 
  
A bizottság 13.15-kor zárt üléssel folytatta munkáját. 
 
A bizottság nyílt ülése 15.00-kor folytatódott tovább. 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A zárt ülési napirendi pontok közül a „A közalkalmazotti jogviszony magasabb 
vezetıi beosztás megszőnése lemondással” tárgyú, zárt ülési napirendi pont I. 
határozat-tervezetét, - mely Bíró Tibor Mihályné közalkalmazotti jogviszonyának, 
magasabb vezetıi beosztásának megszőnéssel történı lemondásáról rendelkezik - Zárt 
ülés keretében a bizottság megtárgyalta.  
 
Ugyanezen elıterjesztés II. határozat-tervezetét, - mely pályázat kiírása az 
Intézmények Gazdasági Szervezetének gazdasági vezetı beosztásának betöltésére -, 
nyílt ülés keretében tárgyalja. Ezzel kapcsolatban a következıket szeretném 
elmondani: 
Délelıtt felvetettem azt, hogy mi legyen az IGSZ-nek a sorsa, hol mőködjön, vagy az 
önkormányzathoz legyen csatolva. Egyszerőbb lenne az egész rendszer, hatékonyan és 
olcsóbban tudna mőködni. Most van egy döntési lehetıség. Ha az önkormányzat 
megszüntet egy intézményt, akkor nem kell kiírni az intézményvezetıi pályázatot. A 
vezetı is nyugdíjba megy és Terenyi Józsefné is. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodájához lehetne csatolni. 
Bíró Tiborné nyugdíjba vonulása nem kérdés. Kérdés az, hogy pályázatot írunk-e ki, 
vagy sem. A pályázat kiírása levehetı? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Igen, levehetı, de nem valószínő, hogy szeptemberben sokkal többet fogunk látni a 
járások kialakításával kapcsolatban. Október végi idıpont az, ami elhangzott a 
konferencián. Meg kell kötni azokat a szerzıdéseket, amik átkerülnek a járási 
hivatalokhoz. Ezt már tudjuk, hogy a szervezet-átalakítással kapcsolatosan, illetve az 
önkormányzatnak a meglévı társulási megállapodások felülvizsgálatával december 
30-ig el kell készülnie. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Én azt javaslom, 
hogy ne írjon ki az önkormányzat pályázatot még az Intézmények Gazdasági 
Szervezetének gazdasági vezetı beosztásának betöltésére, mivel a várható 
átszervezések miatt bizonytalanná vált az IGSZ mőködése, a helyettesítési témakör 
legyen elıkészítve az augusztusi testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
79/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
Képviselı-testületnek, hogy mivel a várható átszervezések miatt 
bizonytalanná vált az IGSZ mőködése, ezért ne írjon ki pályázatot 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete gazdasági vezetıi beosztására, a helyettesítési témakör legyen 
elıkészítve az augusztusi testületi ülésre. 

  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott 
intézményeknél a leltározási kötelezettségrıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2011. január 1-jén hatályba lépett új jogalkotásról szóló törvény következtében 
módosítani kellett a leltározásra vonatkozó rendeletet. 
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a 
módosítás a rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet 
megalkotása vált szükségessé. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a leltározási 
kötelezettségrıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
80/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott 
intézményeknél a leltározási kötelezettségrıl 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
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  ra javasolja a Képviselı-testületnek az Önkormányzatnál és az általa 
  fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségrıl szóló önkor- 
  mányzati rendelet-tervezetet. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2011. január 1-jén életbelépett új jogalkotásról szóló törvény értelmében módosítani 
kellett a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet. 
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a 
módosítás a rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet 
megalkotása vált szükségessé. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a talajterhelési 
díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
81/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek a talajterhelési díjról szóló 
  önkormányzati rendelet-tervezetet. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Több pontban változás történt a költségvetési rendeletben.  
Az elıterjesztés 1.) pontja tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
kompenzációját. Ez nagyon jól jött az önkormányzat részére. 
Az elıterjesztés 2.) pontja tartalmazza az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ 
kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján a 
közfoglalkoztatás támogatott összegét. 
Az elıterjesztés 3.) pontja tartalmazza a folyékony és szilárd hulladéklerakó 
rekultivációja címő pályázatokkal kapcsolatban a jogszabályi változások miatt a 2 %-
os ÁFA emelkedés miatt a támogatási szerzıdést módosítani kellett. 
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Az elıterjesztés 4.) pontja tartalmazza, hogy használt mezıgazdasági munkagép 
vásárlása céljából elıirányzat átcsoportosítás történt 4.000.000.- Ft értékben. 
 
 
Az elıterjesztés 5.) pontja tartalmazza a korrekciót a meghiúsult „Külterületi földút 
karbantartás” célterülető pályázat miatt 22.723.000.- Ft összeggel. Ez milyen pályázat 
volt? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Traktoros pályázat volt ezzel az összeggel. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van egy 22.723.000.- Ft-os pályázat, ami meghiúsult, s van, ami nyertes. 
Az elıterjesztés 6.) pontjában a Lajosmizséért Közalapítvány „Külterületi földutak 
javítása, karbantartása” célterületre pályázatot nyújtott be. A pályázat 
utófinanszírozású, ezért 22.723.000.- Ft összegő támogatást szeretne igényelni 
Lajosmizse Város Önkormányzatától. Sikerült-e megtalálni olyan jogszabályt, ami 
kimondja, hogy az Önkormányzat ad az Alapítványnak vissza nem térítendı 
támogatást?  
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ez a jogszabály a civil szervezetekre vonatkozik, hogy nekik lehetıségük van erre. Az 
önkormányzatnál nincs olyan jogszabály, ami alapján erre lenne lehetısége az 
önkormányzatnak. Akkor lenne jó, hogy ha a határozatba belefogalmazhatnánk azt, 
hogy visszatérítési kötelezettség mellett adható a támogatás. Szeretném kérni a 
bizottság türelmét, hogy mivel nincs meg az a jogszabály, a holnapi napon meg fogom 
keresni a Kormányhivatalt, hogy milyen döntést hozhat az Önkormányzat, ami 
törvényes. Azt fogjuk megkérdezni, hogy hogyan fogunk tudni hozzájutni ahhoz a 
pénzhez, amit odaadtunk az alapítványnak. Akármilyen támogatást nyújt az 
önkormányzat, azt mindig rendeletben kell leszabályozni. Csütörtöki testületi ülésre 
már úgy szeretném, hogy pontos adatot tudjunk. 
Basky András polgármester 
Most közbeszerzést lehetne kiírni, kérdés az, hogy a 22.723.000.- Ft-ot hogyan tudná 
visszakapni az Önkormányzat. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom, hogy ezt hagyjuk függıben, közalapítvány részére a támogatást jogszabályi 
megfeleléssel kell rendezni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
82/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére 
támogatás 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elı- 
  terjesztés IV. határozat-tervezetét függıben hagyja azzal, hogy a  
  közalapítvány részére a támogatást jogszabályi megfeleléssel kell 
  rendezni. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
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  Felelıs:     A bizottság 
 

 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés 7.) pontjában szerepel a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület fennmaradó 1.656.748.- Ft tartozása. Nem támogatható az, hogy a tartozás 
elengedésre kerüljön. Felmerült a Mővelıdési Ház Alapító Okiratának a 
felülvizsgálata. Egyik oka a módosításnak az, hogy bekerült új feladatnak a múzeumi 
győjteményi tevékenység. Az intézményvezetı kérte az Alapító Okiratnak a 
módosítását és a szakfeladatnak a biztosítását. Ha a szakfeladat biztosítva van, akkor 
ahhoz kell finanszírozás is. A Mővelıdési Ház feladata bıvül a múzeumi és 
győjteményi tevékenységgel. İ azt a feladatot ellátja a LAHÁ-val, azt a fenntartó 
megfinanszírozza, a Mővelıdési Ház pedig arra a feladatra tud a LAHÁ-val 
együttmőködési megállapodást kötni. Így a tartozás nem kerül elengedésre, hanem 
ledolgozásra kerül. Ez így elfogadható? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
83/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel  
szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondás 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  

Képviselı-testületnek, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális  
Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésérıl ne mondjon 
le, erre vonatkozóan az V. határozat-tervezetet ne fogadja el. 
A bizottság javasolja továbbá, hogy: 
- a Mővelıdési Ház feladata bıvüljön a múzeumi és győjteményi 
tevékenységgel, 
- a LAHA és a Mővelıdési Ház ezt a feladatot közösen lássa el, s ezt a  
   fenntartó finanszírozza meg, 
- a Mővelıdési Ház erre kössön együttmőködési megállapodást, így a 
tartozás nem kerül elengedésre, hanem ezzel kompenzálásra kerül. 
 
Határid ı: 2012. július 5. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A továbbiakban az elıterjesztés határozat-tervezeteit szavaztatnám. 
Aki az elıterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadásra javasolja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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84/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, 
 „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” 
címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadásra javasolja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
85/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú,  
„Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” 
címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terve- 
  zetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
86/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata részére 
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés III. határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szavazásra bocsátom az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-módosítást. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
87/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. 

  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Három esetben kell közbeszerzési eljárásról dönteni: 

I. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 
II. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
III.  Települési szilárd hulladék szállítása 

 
I. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása: 
A szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amihez az 
ajánlatkérı hivatalos közbeszerzési tanácsadót is igénybe vehet. Ha nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt a közbeszerzés lefolytatásának becsült értéke, akkor 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása nem közbeszerzési eljárás keretében 
zajlik, elegendı csupán 3 ajánlat bekérése, majd a legkedvezıbb ajánlat kiválasztása. 
Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása nem közbeszerzési eljárás 
keretében zajlik, elegendı csupán 3 árajánlat bekérése, majd a legkedvezıbb ajánlat 
kiválasztása. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés I. határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
88/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére és a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárások lebonyolítójának kiválasztása 
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HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I.  
határozat-tervezetét. 
Határid ı: 2012. július 5. 
Felelıs:     A bizottság 

 
II.  Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jelenlegi kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés a közbeszerzés tárgyát tekintve 
szolgáltatási koncesszió, mely hatályos, Kbt. alapján a Harmadik rész szerinti nemzeti 
eljárásrendbe tartozó eljárásfajta. 
A jövıre nézve a Képviselı-testületnek lehetısége van arra, hogy a köztemetı 
üzemeltetés ellátását vagy továbbra is szolgáltatási koncesszió vagy pedig szolgáltatás 
megrendelése formájában rendelje meg. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés II. határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
89/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés II. határozat-tervezetét  
  fogadja el. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület 2012. májusi ülésén döntött arról, hogy a Lajosmizse belterületi 
259. hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. Az értékbecslés szerint az ingatlan kikiáltási 
ára 2.583.000. –Ft. Érdeklıdı volt, de ajánlattevı nem érkezett, mert az árat magasnak 
találta, ezért az árverés eredménytelen lett. Kérdés, hogy mennyi legyen az új 
kikiáltási ára az ingatlannak? 
Basky András polgármester 
Annyiért kellett kiírni az árverési összeget, mint a becsült érték. Most azt javaslom, 
hogy 70 %-ra írjuk ki, legyen 1.800.000.- Ft. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
1.900.000. Ft-ot javaslok. Az árverés idıpontja legyen 2012. június 24-e. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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90/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az ingatlan 
  kikiáltási ára: 1.900.000.- Ft legyen, az árverés idıpontja pedig 2012.  
  június 24.-e, de: 10.00 óra. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület hozzájárult, hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 
2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint 
a gyógypedagógusi létszámát. A támogatás csak akkor oldható meg, ha az érintett 
települési önkormányzatok az ellátandó gyermekek, tanulók arányában a szakemberek 
normatíva feletti költségét vállalják. Ez az összeg 2012. szeptember 01. és 2012. 
december 31. közötti idıszakban önkormányzatunk esetében 204.628.- forint költséget 
jelent. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Amennyiben 
egyetértünk ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
91/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás  
további mőködtetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4. 
hrsz-ú közterületek névadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Fokozatosan történik a vasút melletti, illetve környékén lévı rendezetlen belterületek 
utca névvel történı ellátása. 2009. évben a Vasút utca, 2011-ben pedig a Galagonya 
utca névadása történt meg. A vasút mögötti részen van több olyan belterület, ami Bene 
tanya néven használatos. Cél a Bene közterületnév kiszorítása a belterületrıl. Kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadásra javasolja a 
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Képviselı-testületnek, hogy a felsorolt hrsz-ú ingatlanok (közterületek) névadása 
megtörténjen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
92/2012. (VII. 3.) PTK hat. 
A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 
 2540/13, 2541/4. hrsz-ú közterületek névadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 

javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 2557, 2559/3, 256/3, és  
2556/6. hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1. napjától a Kökény 
utca nevet adja, a 2537/12, 254/1, 2540/13, 2541/4.  hrsz-ú közterületek- 
nek 2012. augusztus 1. napjától a Galagonya utca nevet adja. 
Határid ı: 2012. július 5. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója?  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Muhariné Mayer Piroska sk. 
                bizottság elnöke     aljegyzı 
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