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A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
2013. január 30-án megtartott ülésérıl 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
1/2013. (I. 30.) PTK hat.  Állandó aláíró bizottsági tag 

megválasztása 
2/2013. (I. 30.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 
(II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2013. (I. 30.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

4/2013. (I. 30.) PTK. hat. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) 
szám alattiingatlan bérleti szerzıdésének 
megszüntetése 

5/2013. (I. 30.) PTK hat. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) 
szám alattiingatlan hasznosítására nyilvános 
árverés kiírása 

6/2013. (I. 30.) PTK hat. A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására”tárgyú 

7/2013. (I. 30.) PTK hat. Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata 
és Felsılajos Község Önkormányzata között 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

8/2013. (I. 30.) PTK hat.  Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító 
számú  pályázati kiírásra 

9/2013. (I. 30.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 

10/2013. (I. 30.) PTK hat.  Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány  
támogatásáról 

11/2013. (I. 30.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos 
Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás 
módosítása  
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. január 30- 
                án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tag nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
      Rostásné Rapcsák Renáta Flajos Kir.vez. 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Lenne egy új napirendi pont felvételi javaslat: Lajosmizse 
Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása. 
Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, és az új napirendi pont 
felvételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- Basky András 
     letének …../2013. (…..) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú  Basky András 
     távú vagyongazdálkodási terve    polgármester 
3./ Dózsa Gy. út 123 (volt Szülıotthon) szám alatti ingat- Basky András 
     lan bérleti szerzıdésének megszüntetése, nyilvános  polgármester 
     árverés kiírása 
4./ A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatorna- Basky András 
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     hálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bı- polgármester 
     vítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső Basky András 
     projekttel kapcsolatos projektmenedzsment felada-  polgármester 
     tok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szük- 
     séges döntések 
5./ Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata  Basky András 
     és Felsılajos Község Önkormányzata között Közös polgármester 
     Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
6./ Pályázat benyújtása a KEOP-5.5Á/0/B azonosító  Basky András 
     számú pályázati kiírásra     polgármester 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse   Basky András 
     Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között  polgármester 
     együttmőködési megállapodás felülvizsgálata   
8./ Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány támogatásáról Basky András  
         polgármester 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Basky  András 
     Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolás- polgármester 
     ról szóló megállapodás módosítása  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az új önkormányzati törvény szerint két aláíró kell a bizottsági jegyzıkönyvek 
aláírásához. Én állandó aláíró bizottsági tagnak a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság vonatkozásában Sebık Márta bizottsági tagot javaslom. 
Kérdezem vállalja-e?  
Sebık Márta bizottsági tag 
Igen, és nem veszek részt a szavazásban. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- (1 fı, Sebık Márta nem szavazott) - az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Állandó aláíró bizottsági tag 
megválasztása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Sebık 

Márta bizottsági tagot választotta meg a Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság üléseirıl készült jegyzıkönyvek állandó 
aláírójaként a bizottság elnöke mellé.  
 

  Határid ı: 2013. január 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
1./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A költségvetési rendelet módosítása pontokba van szedve. 
1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
2./ Közfoglalkoztatás támogatási összege. 
3./  A pártház vásárlása, 810 eFt áfa összegének rendezése. 
4./ Állami normatíva lemondások 
5./ Kiegészítı normatív támogatás elszámolás összegének nyilvántartásba vétele: 
265.144 Ft. 
6./ Közoktatási és szociális feladatok esetében történı változások. 
7./ Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás. Ez mit jelent? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Oly módon alakultak a szociálpolitikai juttatások, hogy a kiadások forrását 15 millió 
forinttal meg kellett növelni. Ezekbıl a tételekbıl lettek finanszírozva a 
szociálpolitikai kiadások. 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által folyósított 
ellátások részletezését. A foglalkoztatást helyettesítı támogatás: 76.400. eFt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
8./ Szociálpolitikai juttatások év végi rendezése 
9./ Személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között 
10./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
11./ A személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között 
– bérkompenzáció elıleg év végi rendezésére. 
12./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
13./ Normatív hozzájárulások 2012. október 31. napig megküldött lemondások 
elfogadott összegének nyilvántartásba vétele. 
14./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde a költségvetési 
törvény 5. melléklet 11. b. „Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás” 
jogcíme alapján kapott központosított támogatást. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Ha nincs, akkor 
elfogadásra javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi 
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2013. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi  
költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 
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HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
  költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
terve 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dömötör Klára Edit irodavezetı készítette az elıterjesztést. Ez kötelezı feladat volt 
2012. évben. Az önkormányzati törvény elıírta, hogy készíteni kell közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet az önkormányzatnak, ez el is készült. Ez a terv 
alapvetıen a közszolgáltatásokat kell, hogy szolgálja.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Sebık Márta bizottsági tag 
Az új önkormányzati törvény engedi-e a vállalkozói tevékenységet folytatni? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Vállalkozói tevékenységet lehet folytatni, csak kikötése a jogszabályoknak, hogy az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Olyan költségvetési rendeletet kell alkotni, 
ami tartalmazza, hogy mi a kötelezı feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási 
feladat. Minél nagyobb a helyi adóbevételünk, annál kisebb összegő támogatást adnak. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Köszönöm. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagongazdálkodási tervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-  az alábbi határozatot hozta: 
3/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú  
vagyongazdálkodási terve 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdál- 
  kodási tervét az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének 
megszüntetése, nyilvános árverés kiírása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az elıterjesztést. 
A White System Kft. bérli a volt Szülıotthon épületét. Azzal a kéréssel keresett meg, 
hogy a jelenlegi bérleti szerzıdést közös megegyezéssel szüntessük meg és az általa 
megnevezett új céggel kössünk bérleti szerzıdést a jelenlegi bérleti szerzıdéssel 
megegyezı, változatlan feltételekkel. (telefonon történt egyeztetés szerint az új cég 
nem jogutódja a White System Kft.-nek).  
Az Önkormányzat jogi képviselıje szerint a meglévı bérleti szerzıdést közös 
megegyezéssel meg kell szüntetni és az ingatlan hasznosítására nyilvános árverést kell 
kiírni.  A bérleti díj bevétel folyamatos és a feladatellátás is. 
Basky András polgármester 
A cég jogutód nélkül szőnik meg, ezért kell ezt a dolgot lefolytatni. A nemzeti 
vagyonról szóló törvényt be kell tartani. 2013. február 28-án felmondjuk a bérleti 
szerzıdést és árverést folytatunk le és azt írjuk bele, hogy ezt a fajta feladatot 
szeretnénk ellátni, ami eddig volt. A kikiáltási ár a jelenlegi bérleti díj. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Lemaradt az a felhatalmazás, hogy a közös megegyezéssel megszőnı szerzıdést a 
polgármester írja alá, ezzel ki kell egészíteni az I. határozat-tervezetet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra 
javaslom a napirendet, szavazásra teszem fel a kérdést. Két határozat-tervezet van, 
külön fogom szavaztatni a két határozat-tervezetet. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét (Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. 
(volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése),  azzal, 
hogy a polgármestert felhatalmazza a Képviselı-testület a szerzıdés aláírására, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2013. (I. 30.) PTK. hat. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti 
ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terveze- 
  tét azzal, hogy a polgármestert hatalmazza fel a Képviselı-testület a szer- 
  zıdés aláírására. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, (Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. 
(volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan hasznosítására nyilvános árverés kiírása), 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti 
ingatlan hasznosítására nyilvános árverés kiírása 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső 
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú 
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az elıterjesztést.  
Lefolytatódott a közbeszerzési eljárás, új értékelés történt, az új értékelés alapján is a 
HBF Hungaricum Kft nyerte a projektmenedzsmenti címet. Megadták a szükséges 
hiánypótlást. 
Basky András polgármester 
Azt a döntı bizottság nem mérlegelte, hogy az információt nem az a személy írta alá, 
akirıl szólt, hanem a pályázó. Ezt pótolták. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadható 
ez így. Amennyiben igen, 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: 
 
6/2013. (I. 30.) PTK hat. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának  
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése”  
(KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső  
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” 
tárgyú 

HATÁROZAT 
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  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze-
  tét. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 
Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Muhariné Mayer Piroska és Rostásné Rapcsák Renáta készítette az elıterjesztést.  
A 7. oldalon felsorolt Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Közszolgálati Szabályzat, 
ellenjegyzés, utalványozás felülvizsgálata megtörtént volna, és ezzel együtt látnánk a 
megállapodást, az lett volna a nagyon szép megoldás.  Magunkhoz képest és a törvényi 
rendelkezésekhez képest késésben vagyunk. 
Az új önkormányzati törvény régóta tudott, az elmúlt év október 25-én mindkét 
önkormányzat kinyilvánította, hogy akarjuk ezt a közös önkormányzati hivatalt. 
Tavaly novemberben jó lett volna elkészíteni a dokumentumokat és januárban 
elindítani az új szervezet felállását. 
Ezt az anyagot a költségvetéssel kell együtt tárgyalni. A hivatal létszámát 
beszabályozzák, 4.580.000.- Ft/fı a normatív támogatás, 30,4 a támogatott létszám és 
30 fı a hivatali létszám, 5 fırıl van szó. Együtt kellene tárgyalni ezeket a 
szabályzatokat a létszámmal és a költségvetéssel, hogy hogyan tudjuk kigazdálkodni. 
Kérdés, hogy ez a normatíva tudja-e fedezni a mostani társaságnak a fizetését. A másik 
lehetıség az, hogy ha nem fedezi a normatíva, akkor is megmaradhat, ha az 
önkormányzat tudja fedezni a bért. Konkrét szervezetekben, konkrét fizetésekben 
kellene gondolkodni. Mi a stratégia, hogy ebbıl a keretbıl mi ki tudunk-e jönni. A 
hivatal 35 fıvel van, ki kellene számolni, hogy ez az összeg mennyi. Nincs mögötte a 
megállapodásnak, hogy milyen szervezetet alakítunk. A Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot, valamint a pénzügyet összhangba kell hozni. Úgy lenne jó, hogy ha 
ezeket az anyagokat együtt látnánk. Az, hogy kit veszünk fel, kit nevezünk ki, a 
pénztıl függ. Kellene látni a számokat, hogy a költségvetés mit finanszíroz, hogyan 
tudunk kijönni ebbıl, mert ha az alap pótlékot tudjuk csak kifizetni, akkor nem kell 
ennyi magasabb vezetıi munkakör. A szervezeti felépítést, a létszámdolgot el kell 
készíteni és hozzárendelni a költségvetést. Hogyan állnak a költségvetési munkálatok? 
Errıl szeretnék hallani a pénzügyi irodavezetıtıl. Én véleményem szerint ezt a 
megállapodást le kell venni a napirendrıl, és ha a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
meglesz, akkor tárgyalni, hogy hogyan állnak ezek a dolgaink. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nem túl jól állnak. A felsı vezetéstıl nem kaptam létszámot. 2013. január 1-jén a 
létszámban lévı 35 embernek a bérét meg tudom mondani. Járulékkal együtt nem 
férünk bele a keretösszegbe. 77 millió forint mínusz van a költségvetésnek. 2013-ban 
ez a finanszírozási rendszer vette kezdetét. 128 millió forintot kap meg Lajosmizse a 
létszámgazdálkodásra, januárra 117 millió forint körül tudok gazdálkodni. 65 millió 
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forintról indultunk, 2012. márciustól ennyi volt a dologi kiadás. Évközben 
szembesültünk azzal, hogy szét kellett szedni költség szintjén a Polgármesteri Hivatalt 
és az Önkormányzatot. 45 millió forint lett a módosított elıirányzat, a teljesítés 41 
millió forint. 2013. évben a polgármester és a képviselık tiszteletdíját és az összes 
dologi kiadásokat át kell rakni az önkormányzati részhez. A Polgármesteri Hivatal 
dologi kiadása tovább nem csökkenthetı. 77 millió forint mínusz van. A 
pályázatokhoz 27 millió forintot kellett berakni pályázati önrészhez.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Hatalmas változások voltak a járások kialakításában. Együtt kell látni az anyagokat és  
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. Az új közös önkormányzati hivatalt 60 nap 
alatt létre kell hozni. Van-e bármilyen vélemény, hozzászólás? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Engedje meg a bizottság, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy ez az anyag hogyan 
készült el. 2012. október 25-én Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos 
Község Önkormányzata meghozta döntését, mely csatlakozási szándék volt. Az ezt 
követı idıszakban 2013. évi költségvetésrıl szóló törvény nem volt ismert elıttünk 
teljesen, csak részben. Az elismert hivatali létszámhoz a költségvetési törvény 
hozzárendelte a támogatást. 2012. decemberben a törvény elfogadásával a 
költségvetési táblázat módosult. A számított alaplétszámhoz korrekciós tényezıket 
lehetett alkalmazni, de nálunk most már nem lehet. Akinek egy csatlakozó települése 
van, az nem élhet a korrekciós tényezıvel. Itt a számított és az elismert hivatali 
létszám ugyan az. Ezek a végleges tényszámok a költségvetési törvény kihirdetésével 
váltak ismertté. Egy megalapozott döntést akkor lehet hozni, hogy ha a költségvetési 
törvény ismertté válik. December 18-án került kihirdetésre a törvény. Addig a közös 
hivatalt felállítani nem lett volna szabad. A törvényalkotó nem rendezi le azt, hogy 
meddig kell az önkormányzatoknak a csatlakozási szándékát kimondani. Voltak olyan 
tárgyalások, mi szerint Ladánybene is megkeresett bennünket, hogy csatlakozni 
kívánna. Addig nem lehet a közös önkormányzati hivatalt felállítani, amíg nem 
körvonalazódik a helyzet. Március 2-ig fel kell állítani a közös önkormányzati hivatalt. 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata a Képviselı-testület 
hatáskörébe tartozik, az összes többi szabályzat a hivatalvezetı hatáskörébe. Van egy 
módszertani útmutató, miszerint a közös önkormányzati hivatalok felállítását végig 
kell vinni. Elsı lépés, hogy meg kell kötni a megállapodásokat és el kell fogadni a 
hivatal alapító okiratát és a megszüntetı okiratot. A megállapodást be kell vinni a 
Kormányhivatalhoz, az alapító okiratot az Államkincstárnál kell kezelni. Ezt követıen 
kell elfogadni a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. Ennek a megállapodásnak az 
ideterjesztését megelızte az a munka, amelyet a két polgármester folytatott le. Erre 
október 25-én felhatalmazást kaptak. Jelen pillanatban a hivatalban fizikálisan 33 fı 
dolgozik, ebben nincs benne a jegyzı és a polgármester. A pénzügyön kevés a létszám, 
egy kolléga lett felvéve a csoportvezetı helyére helyettesítésre. A Járási Hivatal elvitt 
két létszámot a pénzügytıl. Ennek a létszámnak a hiányát érezzük. A Járási Hivatal 
elvitt egy fı iktatós kollégát. Jelen pillanatban a járási kirendeltségen 10 fı dolgozik, 
ık kaptak egy iktatót. Ezeket a feladatokat az önkormányzatnál ugyan úgy el kell látni, 
mint eddig, s rá kellett terhelni olyan kollégákra, akiknek eddig is megvolt a feladata. 
Elvittek 2 szociális ügyintézıt is, így maradt egy szociális ügyintézıje a hivatalnak. A 
szociális feladat mindössze 1/3-a került át a járáshoz. Ennek okán, hogy még nem 
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eldöntött a hivatal létszáma, bízom abban, hogy ez a létszám marad is. Azt tudtam 
tenni, hogy a szociális feladatok ellátásánál megmaradó feladatokat ráterheltem 
kollégákra. Minden kolléga az eddigi munkaköréhez képest többletfeladatot lát el. A 
túlterheltség nagy a kollégákon, a munkavégzésüket nem tudják ellátni munkaidıben. 
Vagy itt marad a kolléga, vagy hazaviszi a feladatát. Ha 35 fınél kevesebben vagyunk, 
akkor az az államigazgatási munka elvégzését veszélyezteti. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
35 fıt nem tudok elfogadni költségek nélkül. Ha nincs osztályvezetıi pótlékra pénz, 
akkor nem tudunk adni. Ha megvan a pénzügyi fedezete a 35 fı létszámnak, akkor 
tudunk dönteni. Nem kell ennyi vezetıi szint. Annak idején el tudtam látni az 
aljegyzıi feladatokat és az irodavezetıi feladatokat. Nem biztos, hogy kell 
csoportvezetı. Az aljegyzı ellátja a jegyzıi feladatok helyettesítését. Most is így 
kellene gazdálkodni, kevesebb vezetıi réteggel, kevesebb pótlékkal. Látni kell azt, 
hogy 35 fı létszámmal vagyunk, ki tudunk-e jönni ebbıl a pénzbıl. Biankót én nem 
fogok támogatni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ebben a megállapodásban az itt megállapított vezetıi bér nem több mint eddig volt. 
Korábban is ugyan ezt állapította meg a Képviselı-testület. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tudni kell, hogy mennyi pénz van, mennyi fıt tudok alkalmazni. A megállapodás egy 
biankó, alá kell támasztani az SzMSz-el és a költségvetési forrással, s akkor tudunk 
embereket hova tenni és a pénzzel gazdálkodni. Nekem az a javaslatom, hogy ezt 
vegyük le a napirendrıl. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Én is úgy látom, hogy a feladatokat ki kell dolgozni, hozzátenni a létszámot és a pénzt. 
Basky András polgármester 
30,4 fınek 4.580.000.- Ft/fı a normatív támogatása. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A tervezıi munkarészekkel hogyan áll a pénzügyi vezetı. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Az intézmények vizsgálatát befejeztem. Én mindent beállítottam a dologi kiadásba. 
Nincs beállítva fixen a bér, az önkormányzat kiadásai és a személyi kiadások. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt években nagyon kevés támogatás volt az önkormányzati feladatokhoz. 
Készült egy feljegyzés, melyet dr. Balogh László készített, hogy az intézmények 
feladatainak ellátásához mennyi pénzt kellett hozzátenni önkormányzati szinten. Azt a 
költségvetés tárgyalásánál lehetett boncolgatni, hogy melyik intézményünk mennyi 
többlet feladatot kíván végezni, s hogy mennyi pénzt tudunk hozzátenni. Egy anyagot 
ideterjeszteni nehéz, hogy nincs jegyzı. A pályázati kiírás az után törtéhet meg, 
miután feláll az új hivatal. Három területre kívánjuk koncentrálni a dolgokat. Az egyik 
terület a pénzügy, ennek egy önálló csoportot kell alkotni. A másik a jegyzıi 
feladatokhoz csatlakozó, a harmadik az önkormányzathoz csatlakozó csoport. Nem 
tartható fenn az az állapot, hogy a polgármesternek kell eldönteni a piacosok, 
parkosok, közalkalmazottak szerzıdését. Ha jön egy jegyzı, annak majd egy alapos 
átgondolásra lesz szüksége. A Képviselı-testület feladata az, hogy megállapítsa azt, 
hogy hány irodát, hány csoportot és hány munkatársat kíván finanszíroztatni. Az én 
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hatásköröm a jegyzı kinevezése, de a Képviselı-testületnek is támogatnia kell. Ha ezt 
az anyagot nem fogadjuk el most, akkor a jegyzıi állást nem tudom kiírni. Január 28-
án kellett volna kiírni a jegyzıi pályázatot. A két Képviselı-testület döntése az alapja 
annak, hogy erre a közös hivatalra kívánjuk kiírni a jegyzıi pályázatot. Kérem, 
gondoljuk át, hogy hány iroda mőködjön, hány csoportot kíván felállítani a Képviselı-
testület. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jelenleg hány fı a hivatali foglalkoztattak létszáma? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
35 fı. 
Basky András polgármester 
A takarítónı és a gépkocsivezetı nem köztisztviselıi feladatokat látnak el. 33 fı az 
engedélyezett létszám és a betöltött. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jegyzıi állást is ki kellett volna már írni, s a hivatal, amikor létrejön, akkor betölti az 
állást a jegyzı. A feladatokat úgy kell szervezni, hogy mindegyiknek eleget tudjunk 
tenni. Az aljegyzı a jegyzıt helyettesíti.  
Azt javaslom, hogy a megállapodás, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a 
költségvetés együtt kerüljenek újra megtárgyalásra. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Felsılajos Község Önkormányzata között Közös  
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között 
  Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló jelenlegi megállapo- 

dást nem javasolja elfogadni. 
A bizottság azt javasolja, hogy a megállapodás, a Szervezeti és Mőködé- 
si Szabályzat és a költségvetés együtt kerüljenek újra megtárgyalásra. 
Határid ı: 2013. január 31. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szeretnék errıl bıvebbet hallani. 
Basky András polgármester 
A pályázatok benyújtása február 11-én lehetséges legkorábban. Van még egy 
válaszlevél itt, amiben az van írva, hogy az energetikus kollégák azt mondták, hogy 
felsı limitet tudnak mondani. 71,5 millió forint +ÁFA a jelenlegi állapotok szerint a 
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költség. Abban lehet gondolkodni, hogy ez a pályázat beadásra kerüljön-e. 95.800 eFt 
a felsı limitje a pályázatnak. Úgy kell jóváhagyni az idevonatkozó határozatot, hogy 
benyújtjuk a pályázatot, hogy mennyi a maximális pályázati összeg és mennyi önerıt 
vállalunk be. 
A Városháza napkollektoros pályázata elvetésre került a tervezık részérıl, mert a 
tetıre napkollektorokat kellene elhelyezni, s a Városháza mögé lehetne feltenni, s nem 
térülne meg a befektetés. 
A Mővelıdési Háznál egy 20 kw-os rendszer kiépítésére nyílna lehetıség. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A Mővelıdési Háznál napenergia fejlesztésre épülne. Túri Attila hozzájárul ahhoz, 
hogy a napkollektorok elhelyezésre kerüljenek a tetı azon részére, úgy, hogy az ne 
látszódjon a közterületrıl. Ezt megnéztük, nem látszik a közterületrıl. A 20 kw 
napenergiát lehet fejleszteni. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Az óvodánál a napkollektoros pályázat összköltsége bruttó 14 millió forint, ebbıl 
támogatás 10 millió forint, 4 millió forint az önerı és ez a kazáncsere. 
Basky András polgármester 
Amikor az óvodában a főtés tönkrement, Dancsa Béla készített egy tervet. A régi 
kazáncsöveknek a cseréje volt 28 millió forint, ebbıl 12 millió forintos összeget 
megoldottunk, a csöveket, radiátorokat ki kellett cserélni. Kértük, hogy nézze meg azt 
is, hogy ha az óvoda pályázatát nem tudjuk benyújtani, akkor mi az a munka, aminek 
az elvégzése nélkülözhetetlen. Én azt mondtam, hogy menjen a dolog és egy utólagos 
jóváhagyása kell a Képviselı-testületnek, hogy elfogadja, vagy nem. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Az iskola energetikai pályázattal mi a helyzet? 
Basky András polgármester 
60-80 pályázatot fogadnak be, megpróbáljuk benyújtani. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
A KEOP-5.5.0/A azonosító számú pályázat nem nyílt meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük.  Kérdés, vélemény van-e még ezzel kapcsolatban? Nincs. Támogatjuk 
valamennyi pályázatnak a beadását. Holnapra a konkrét számok megérkeznek. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító 
számú  pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság támogat- 
  ja valamennyi pályázatnak a beadását azzal, hogy holnapra a Képvise- 
  lı-testületi ülésre a konkrét számok megérkeznek. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
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7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 30/2012. (III.01.) 
határozatával elfogadta a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötendı együttmőködési megállapodást. Az együttmőködési megállapodás jelenlegi 
tartalma alapján megfelelı, így a benne foglaltakon változtatni nem szükséges.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.  
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány támogatásáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Annak idején döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be a Közalapítványon 
keresztül. A pályázatnak a finanszírozása szempontjából logikusnak tőnt, hogy az idei 
évben kerüljön a pénz elszámolásra Kiírta a közbeszerzést a HBF Hungaricum Kft és a 
Lajosmizséért Közalapítvány. 
A Lajosmizséért Közalapítvány a földútkarbantartást, javítást célzó eszközbeszerzésre 
2012. november 28-án kiküldte a közbeszerzési dokumentációt 5 lehetséges 
ajánlattevı részére. A kiküldött ajánlatok közül a Valkon 2007. Kft. (6000 Kecskemét, 
Mindszenti krt. 55.) adta be ajánlatát, de ık a 2013. január 08-i tárgyalás elıtt 
visszavonták az ajánlatukat, így 2013. január 16-án az eljárást eredménytelennek 
kellett kihirdetni. 
A Közalapítvány 2013. január 17-én ismételten elindította a földútkarbantartást, 
javítást célzó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárását. Az ajánlattételi 
határidı 2013. január 25-e volt, amely határidıig a Valkon 2007. Kft. adta be ajánlatát. 
A pályázatban látszik, hogy a költségek magasabbak, mint amennyi támogatást elnyert 
a közalapítvány. Innentıl kezdve látható az anyagban, hogy az elszámolható költség és 
a megnyert költség között van 662.241.- Ft. Ha ezt az eszközt meg akarjuk vásárolni, 
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akkor az alapítványnak azt a pénzt oda kell adni. Van még egy másik tétel, mely 
674.000.- Ft. Ahhoz, hogy az alapítvány ezt a pályázatot fenn tudja tartani, ma délután 
el kell fogadtatni az alapítványi ülésen. Javaslom, hogy ezt az 1.336.000.- Ft-ot tegyük 
hozzá.  A 22.693.059.- Ft-ot, amit támogatásból megkap az alapítvány, adja vissza az 
önkormányzatnak, a többit pedig vissza nem térítendı támogatásként kapja meg az 
alapítvány. Ezeket a dolgokat kezelni kell, hogy az alapítvány ne kerüljön kellemetlen 
helyzetbe. İk pályáztak, a legnagyobb probléma az, hogy a pályázat elszámolásának 
2013. május 31-ig meg kell, hogy történjen az MVH felé. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ez mikor lesz kifizetve? 
Basky András polgármester 
Ezt át kell adni az alapítványnak, kifizetve akkor lesz, ha megérkezik a gép. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az elıterjesztés határozat-
tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány  
támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között 
részletes vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. december 11-i ülésén elfogadta, a 2012. 
december 20-i ülésén módosította a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásban a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola feladat-ellátásával összefüggésben bevitt vagyon elszámolását.  A 
vagyonrendelet módosítása szükségessé vált az elıterjesztésben leírtak szerint. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom, s 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: 
11/2013. (I. 30.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község  
Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolásról  
szóló megállapodás módosítása  
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HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
   elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés 
   határozat-tervezetét. 
   Határid ı: 2013. január 31. 
   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? Nincs. Megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

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