
 Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottsága 
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A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2012. május 29. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
61/2012. (V. 29.)  PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
62/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással 
kapcsolatos települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 

 
63/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a közterületek használatáról szóló 
10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
64/2012. (V. 29.) PTK hat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  

testületének …../2012. (….)  önkormányzati 
rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
65/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …../2012. (…) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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66/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan 

értékesítése 
 
67/2012. (V. 29.) PTK hat.   A Fekete István Általános Iskola és kollégium 

vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.) 
határozat végrehajtása  

 
68/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi 

közbeszerzési tervének módosítása 
 

69/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei- 
nek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 
2011. évi tevékenységérıl 

 
70/2012. (V. 2ö.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 

beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról 
 

71/2012. (V. 29.) PTK hat. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap 
pályázathoz szükséges saját erı biztosítása 

 
72/2012. (V. 29.) PTK hat. Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 

módosítása 
73/2012. (V. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Településrendezési Terve 

módosításának 2012. évi elıkészítése, 
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841. hrsz.) 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. május 29- 
                én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
 
Koller Dániel és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Turupuli Péterné irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Horváth Sándor környezetvédelmi ügyintézı 

Naske Adrienn Saubermacher Kft 
kirendeltség vezetıje 

      Dobos Tamás Saubermacher Kft cégvezetıje 
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. Dr. Török Tamás 
távolmaradását jelentette munkahelyi elfoglaltságára tekintettel, Koller Dániel pedig 
betegségére való tekintettel. 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 javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …./2012. (….) önkormányzati rendelete a hulladék-  polgármester 
     kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     ……/2012. (….) önkormányzati rendelet az önkormányzat polgármester 
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     költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
    követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati ren- Basky András 
    delet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagérté- polgármester 
    kek meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati 
    rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (…) önkormányzati rendelete a közterületek hasz- polgármester 
     nálatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (….) önkormányzati rendelete a környezetvédelem- polgármester 
     rıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításá- 
     ról 
5./ 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 
6./ Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése  Basky András 
          polgármester 
7./ A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásá- Basky András 
      ban hozott 64/2012. (IV. 26.) határozat végrehajtása  polgármester 
 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési Basky András 
     tervének módosítása       polgármester 
 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasá- Basky András 
     gi Szervezete átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl polgármester 
 
10/ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója Basky András 
      a 2011. évben végzett munkájáról     polgármester 
 
11/ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács- Basky András 
      Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcso- polgármester 
      lódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı bizto-  
      sítása 
 
12/ Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása  Basky András 
          polgármester 
13/ Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának Basky András 
      2012. évi elıkészítése, településfejlesztési döntés (Sportpálya    polgármester 
      841. hrsz) 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Külön köszöntöm a Saubermacher-Magyarország Kft részérıl megjelent Naske 
Adrienn kirendeltség vezetıt és Dobos Tamás cégvezetıt. A hulladékgazdálkodási 
törvény eddig úgy rendelkezett, hogy a díjakat nem lehet emelni a 2012. évben. Most a 
jogszabály lehetıvé teszi a térítési díjak módosítását. A szolgáltató elküldte az erre 
vonatkozó tervezetét. Láthatók a változások a különbözı őrtartalmú edényzetek 
tekintetében. Kérdezem a képviselıket, - mivel nem a hivatalos 4,9 %-os infláció 
emelkedésével arányos összeget látjuk itt, mert majdnem háromszoros a javasolt 
emelkedés mértéke -, hogy ez miért van így? 
Dobos Tamás cégvezetı 
A költségkalkuláció összeállításánál más helyzetet vizsgálunk. Két költségelem 
változást kell figyelembe venni, ami befolyásolja a hulladék-elszállítás díját. Egyik a 
bérköltség díja. 2012. január 1-jén bérkompenzációt hajtottunk végre, ez plusz 10 %-
os bérnövekményt jelentett. A másik nagy költség az üzemanyagköltség. A tavalyi 
üzemanyagárakhoz képest 30 %-os emelkedést mutat. Ez jelentıs költségnövekmény, 
harmadsorban pedig a lerakás díjának az emelkedése. Kecskemét vonatkozásában ez 
5,4 %-os lesz. Mivel a jogszabály nem tette lehetıvé azt, hogy január 1-jével ezt a 
díjemelést végrehajtsák a közszolgáltatók, így a tavalyi inflációs árak sem vehetık 
figyelembe. Ezeknek a költségeknek a jelentıs mértékő emelkedése tette szükségessé 
a költségek ilyen mértékő emelkedését. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Hulladékkal összefüggı költségek, a megsemmisítéssel összefüggı költségek. Önök 
nagyon pozitívan bevezették a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést. A bio 
hulladékot a kertben lehet komposztálni. Egy nagyon minimális hulladék az, ami 
kommunális hulladékként megmarad és a győjtıedénybe helyezhetı. Ezért csökkent az 
a mennyiség is, ami után lerakati díjat kell fizetni, ilyen módon a költségkalkulációnak 
ez a része nem támogatandó, csak az a része, miszerint a bérkompenczáció és az 
üzemanyag költségek emelkedése miatt növelték az árakat. 
Dobos Tamás cégvezetı 
Súlycsökkenés az érezhetı volt, ez mérhetı szám. Mi a lerakati díj elemnek a második 
részét a lerakati díjak alapján számoltuk ki. Ezeket figyelembe vettük a 
költségkalkulációnál. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezek a százalékok nem csökkenthetık? Mennyi az a százalék, ami még elfogadható? 
Hol tudnak a lakosság felé egy kicsi kedvezményt adni? 
Dobos Tamás cégvezetı 
Nem egységesen vannak a díjak meghatározva, viszont teljesen mindegy, hogy 
mekkora az edényzet, az autónak akkor is meg kell állnia minden edénynél. A 
kevesebb hulladékot termelıknek tudnánk kedvezményt adni. 11,38 %-os emelést 
tudnánk elfogadni egységesen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy mi a bizottság véleménye erre vonatkozóan? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
35-60 literes kuka esetén el tudom fogadni a 11,38 %-ot, a nagyobb kukáknál pedig az 
infláció mértéket. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Durvák ezek az emelési javaslatok. 
35 literes  győjtıedényzetnél:    6.600.- Ft/év 
60 literes győjtıedényzetnél:            11.450.- Ft/év 
80 literes győjtıedényzetnél:            12.595.- Ft/év 
120 literes győjtıedényzetnél:                      14.450.- Ft/év 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
10 %-os emelés elfogadható? 
Dobos Tamás cégvezetı 
Igen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bizottsági tagok részérıl is elfogadható ez a 10 %-os emelés? Amennyiben igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2012. (V. 29.)  PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Kép- 
  viselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkor- 
  mányzati rendelet-tervezetét fogadja el azzal, hogy a díjtételek módo- 
  sítása egységesen 10 % legyen. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem lehetne a szelektív győjtıket elhelyezni az intézményekben? 
Basky András polgármester  
Úgy lenne jó, hogy ha a szelektív hulladékot a lakosságtól kéthetente szállítanák el. 
Fussunk egy kört ebben. Az intézményeknél is a szelektív győjtés beleférne. Miután a 
lakosság megfontolja azt, hogy kisebb kukára lenne szükség, a 80 vagy 60 literes 
kukának kedvezményezett megvásárlására van lehetıség, de legalább 30-40 db-nak 
össze kell győlnie ehhez. Az önkormányzat megvesz 30-40 db kukát. Abban 
szeretnénk segítséget, hogy mennyiért tudnának egy 60-80 literes kukát beszerezni? 
Naske Adrienn kirendeltségvezetı 
Ennek utána fogunk nézni és tájékoztatni fogjuk az önkormányzatot errıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
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Megköszönöm Naske Adrienn és Dobos Tamás részvételét. İk 14.40 órakor 
eltávoztak az ülésrıl. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a rendelet az önkormányzat mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl és a 
luxusadó hatályon kívül helyezésérıl szól. Azokra a nyomtatványokra nincs szükség, 
amik eddig voltak a mérlegrendszeri rendeletben. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással 
kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.   
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra ja- 

vasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének 
tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését. 
Határid ı: 2012. május 31. 
Felelıs:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
A szabálysértésrıl szóló részt ki kell venni a rendeletbıl. Hatályát veszti Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek használatáról szóló 
10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a.  
 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
közterületek használatáról szóló 10/2010.. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek 
használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterüle- 
tek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet-ter- 
vezetet, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja  a Képviselı-testület- 
nek. 
Határid ı: 2012. május 31. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2012. (….)  
önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Környezetvédelmi és szabálysértési témakört foglal magában e rendelet módosítás. A 
szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény hatályon kívül helyezte a szabálysértésekrıl 
szóló 1999. évi LXIX. törvényt. Az új törvény értelmében önkormányzati rendeletben 
nem lehet szabálysértési rendelkezés. 
Eddig 50 ezer forint volt a „Virágos Magyarországért” Környezetvédelmi Díj. Az 
lenne a jó megoldás, hogy több díjat tudjunk kiadni, és minél jobban legyen elterjedve, 
hogy díjként ezután csak a „Virágos Lajosmizséért Környezetvédelmi Díj” feliratú 
táblát lehetne elnyerni. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Vass Csabával kellene megterveztetni és elkészíttetni ezeket a táblákat. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez még hozzászólása, javaslata? Nincs. 
Javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását 
elfogadni azzal, hogy környezetvédelmi díjként „Virágos Lajosmizséért 
Környezetvédelmi Díj” feliratú tábla kerüljön kiosztásra a nyertes pályázók között, s a 
rendeletbıl kerüljön ki a szabálysértési rendelkezés. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…../2012. (….)  önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl 
szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
   ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
   a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 
   módosítását. 
   Határid ı: 2012. május 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
5./ 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 
A rendeletünkben fel van vezetve, hogy milyen változások történtek.  
A 2011. évi pénzmaradvány összege biztosítja:  
-  A hitelfelvétel csökkenését. 
-  Az általános iskolánál volt egy csıtörés, ehhez 1.103.000.- Ft-ot adunk át.  
-  Gázzsámoly 346.000.- Ft-ba került.  
- Tervezésnél nem sikerült betervezni a pályázatok önerejének biztosítása miatt a    
   kiemelkedı munkavégzéssel járó kereset kiegészítést, ez 6.615.000.- Ft az iskola és   
   az óvoda tekintetében.  
Az iskolánál az egészségügyi vizsgálatokra 288.000.- Ft-ot a céltartalékból 
csoportosítunk át. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménynél 
1.953.000.- Ft többlet eredmény keletkezett, ezt kértük az Erzsébet utalványra 
engedélyezni. 
Kérdezem, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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65/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…../2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
   költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosí- 
   tását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 
   Határid ı: 2012. május 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Korábban arról volt szó, hogy az Erkel Ferenc utca végén Pest felé menet esetlegesen 
további utca alakítható legyen ki. Mivel az a rész ipari övezetté vált, nincs lehetıség 
ebbe az irányba további utcát kialakítani. Ott van egy kis köz, 738 m2-es terület. A két 
sarki területhez kapcsolódna ez a rész leginkább. Tehát szolgalmi joggal kell terhelni, 
amikor az árverést kiírjuk. Annak idején tárgyaltunk a szomszéd tulajdonosokkal, 
nekik van szándékuk ezt a területet megvásárolni. Az önkormányzat felértékelte ezt a 
területet, 2.583.000.- Ft lett az értéke ennek a területnek. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Két személy szeretné megvásárolni, errıl tudnak együtt licitálni, vagy nem? 
Basky András polgármester 
Beszéltem velük, csak együttesen tudnak licitálni, együtt tudják megvenni a területet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még más kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
A kikiáltási ár 2.583.000.- Ft. Elfogadható ez az összeg? A szolgalmi jogot rá kell írni. 
Az árverés dátuma 2012. június 18-a elfogadható? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú  
ingatlan értékesítése 

HATÁROZAT 
   
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
   javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal: 
     

- az árverés idıpontja:   2012. június 18-a 10.00 óra. 
- az ingatlan kikiáltási ára:  2.583.000.- Ft 
 
Az ingatlanra a szolgalmi jogot rá kell vezetni. 
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Határid ı: 2012. május 31. 
Felelıs:     A bizottság 

 
7./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. 
(IV. 26.) határozat végrehajtása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén jelen volt Császár Cirill szakértı 
Úr, akit az önkormányzat kért fel, hogy írja le álláspontját a kollégium fenntartásával 
kapcsolatban. İ nem javasolta a kollégium megszüntetését, mert azok a gyermekek, 
akik a családi környezetben nem kapják meg a megfelelı nevelést, a kollégiumban van 
a helyük. 
Az érezhetı, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok áttevıdtek a kollégiumra, 
mert vannak, akik neveltetési problémák miatt kerültek be a kollégiumba. Ha ezek a 
gyermekek a kollégium megszüntetésével visszakerülnek a családba, ahonnan ki lettek 
mentve, ezzel nem lesz megoldva semmi. Azt is mondta a szakértı Úr, hogy az az egy 
óra, amibe kerül a gyermekeknek a bejárása, hellyel-közzel elviszi azt a pénzt, ami 
megspórolásra kerülne a kollégium megszüntetésével. Azt kérte, hogy az az ötlet, 
miszerint a kollégiumot nem szabad így mőködtetni, kerüljön elvetésre. A kollégista 
gyermekeknek a korábbi lehetısége maradjon fenn és valami szerényebb pénzbeli 
megoldás legyen. Nem tudta támogatni az elıterjesztés szerint megfogalmazott 
koncepciót. 
Még nem érkezett meg a Kormányhivatalnak az állásfoglalása, ami szükséges. 
Basky András polgármester 
Felsılajos elfogadta a megszüntetést. A Kormányhivatalhoz menı levelet aláírtam, 
Nagy Judit irodavezetı Asszony bent van jelenleg a Kormányhivatalban ezzel a 
levéllel. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2012. (V. 29.) PTK hat. 
A Fekete István Általános Iskola és 
Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. 
 (IV. 26.) határozat végrehajtása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
                      javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét a Fekete István Általános 
  Iskola és Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.) határo- 
  zat végrehajtását illetıen. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:    A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
dr. Gazdag Judit készítette az elıterjesztést. Az iskolai energetikai pályázattal 
összefüggésben összevonásra kerültek azok a munkaszakaszok, amelyeket a 
közbeszerzési terv alapján össze kellett vonni. Az egész közbeszerzési tervet össze 
kellett dolgozni. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési 
tervének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi 
közbeszerzési tervének módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 
2011. évi tevékenységérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A decemberi képviselı-testületi ülésen elfogadott 177/2011. számú határozattal 
munkatervet fogadott el az önkormányzat, mely szerint az IGSZ beszámolót el kellett 
készíteni. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Bíró Tiborné IGSZ vezetıje 
A 6 fı létszámra nagyon nagy szükség van az IGSZ-nél, hogy meg tudják oldani a 
feladatot. Olyan nagy mennyiségő munka halmozódik fel, hogy a dolgozók este 8 óra 
körüli idıpontig is dolgoznak, de ez tovább nem megy. Egy fı alkalmazása segítene 
megoldani a problémát. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lehetıség van az IGSZ-nél arra, hogy csoportos beszedési megbízással fizessenek. 
Délelıtt úgy értelmeztük, hogy az intézmények részben önállóak. Az IGSZ is önálló. 
Az önkormányzat az intézmények pénzügyi rendezésére alapított egy intézményt. 
A közszférában felszabaduló létszámból kell felvenni. 
Apró Ferenc települési képviselı 
A közbeszerzésben egyetlen egy vállalkozó van benne. Nem tettek a lajosmizsei 
vállalkozások a közbeszerzésekért. 
Basky András polgármester 
A közbeszerzésnek van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy a lajosmizseiknek nem 
szabhatunk kevesebb árat. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más kérdés van-e még? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete beszámolóját a 2011. évben végzett 
munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással (Bíró Tiborné), 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 

dásra javasolja Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolóját a 2011. évi tevékenységérıl. 

  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011.évben végzett 
munkájáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagyon komoly terjedelmes anyag. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az 
anyaghoz? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos információ a parlament elıtt van 
végszavazás elıtt. Meg lehet látni, hogy például az építésihatósági feladatokat helyi 
jegyzıi hatáskörbe akarják tenni, de van ebben a tervezetben több olyan javaslat, ami 
nem feltétlenül ilyen jó. A szociális ellátó rendszert ötféle hatóság fogja a jövıben 
majd odaítélni. Nagy dilemmája a helyi közigazgatásnak, hogy hogyan alakulnak ezek 
a kérdéskörök. A helyi hivatalban dolgozó és a jövıben az elıírásoknak megfelelı 
képesítéssel, végzettséggel rendelkezı dolgozókat át fogják venni. A Gyámhivatal és a 
jegyzıi gyámhatóság is járási feladatkörbe tartozik. 
A lehetıségekhez képest a helyi közigazgatásból a legtöbbet kell kihozni. Eddig arról 
volt szó, hogy a feladathoz tartozó tárgyi feltételek tulajdonjogát is át kell adni, most 
itt is csak használati jogról beszélünk. A feladatellátáshoz tartozó tárgyi feltételek 
tulajdonjoga használati joggá változott. Köszönöm. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a kiegészítést. Én javaslom elfogadni Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának beszámolóját a 2011. évben végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
70/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója 
a 2011.évben végzett munkájáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága elfo- 
  gadásra javasolja Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
  beszámolóját a 2011. évben végzett munkájáról. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz 
szükséges saját erı biztosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Itt arról van szó, hogy hétmilliárd-ötszázharmincmillió forint vissza nem térítendı 
támogatást nyert ez a Dél-alföldi ivóvíz-minıségjavító program, aminek az önrésze 
kétmilliárd-ötszáznegyvenhat forint. Ennek az önrésznek a biztosítására lenne egy EU 
önerıbıl való támogatás.  
Basky András polgármester  
Az eredeti határozat-tervezet 2. pontja az elıterjesztés határozat-tervezete 2. pontja 
szerint alakulna.   
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben van. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét az 
elhangzott módosító javaslattal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
71/2012. (V. 29.) PTK hat. 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz 
szükséges saját erı biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 

 

12./ Napirendi pont 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jogszabályi változások bekövetkezése miatt szükségessé vált a Belsı Ellenırzési 
Társulási Megállapodás módosítása. A módosításokat át kell vezetni. Ezek az 
elıterjesztésben fel vannak sorolva. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel? Nincs. 
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Elfogadásra javaslom a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapo- 
dás módosítása 

 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 
  módosítását tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
13./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 2012. évi elıkészítése, 
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841. hrsz.) 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A beépítési százalékban változtatni kell. Ezt úgy kell módosítani, hogy 40 % legyen. 
Ez a sportcentrum beépíthetıségére is vonatkozik. 
Basky András polgármester 
Az egész területre rátennék a jelzálogot. A cél az lenne, hogy ne az egész területre 
kerüljön rá a jelzálog. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadható ez így? Amennyiben igen, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 
2012. évi elıkészítését, településfejlesztési döntést az elıterjesztés határozat-tervezete 
szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
73/2012. (V. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 
 2012. évi elıkészítése, településfejlesztési döntés  
(Sportpálya, 841. hrsz.) 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  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? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.30 
órakor. 
 
 

K.m.f. 

 

 

 Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 

  PTK elnök     jegyzı 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
   
 
   
       
       


