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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
41/2013. (V. 22.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

42/2013. (V. 22.) PTK hat. Vállalkozói díj kifizetése 
43/2013. (V. 22.) PTK hat. Háziorvosok támogatása 
44/2013. (V. 22.) PTK hat. Környezetvédelmi nap program- 

tervezetének elfogadása 
45/2013. (V. 22.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezte átfogó 
beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl 

46/2013. (V. 22.) PTK hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának egyetértés céljából történı 
tárgyalása 

47/2013. (V. 22.) PTK hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai 
programjának jóváhagyása 

48/2013. (V. 22.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról. 

49/2013. (V. 22.) PTK hat. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének 
felülvizsgálata (többcélú jogi személyiségő 
társulássá átalakítás jogutódlással) 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. május 22-   
               én, délután 14.00 órakor megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   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 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintézı 
      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? Amennyiben nincs, nekem lenne egy plusz napirendi pont 
(Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata) 
tárgyalására javaslatom. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat a 
kiegészítéssel, 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 
     2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
2./ Környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása  Basky András 
          polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda- Basky András 
     sági Szervezete átfogó beszámolója a 2012. évi tevékeny-  polgármester 
     ségérıl 
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4./ I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Basky András 
     Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetér- polgármester 
     tése céljából történı tárgyalása 
     II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos óvoda és Böl- Basky András 
     csıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának  polgármester 
     jóváhagyása 
5./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a Basky András 
     2012. évben végzett munkájáról     polgármester 
6./ Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak Basky András 
     felülvizsgálata        polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elıterjesztés 1.) pontja: A kompenzáció január-február hóra vonatkozik, a decemberi 
kompenzáció is érkezni fog. Ha megérkezik, akkor megkapják az intézmények. Az 
EGYSZI részérıl is jeleztük, hogy a dologi kiadások vonatkozásában pótelıirányzatra 
szorultunk. Tisztítószerre idıarányosan 227.000.- Ft hiányzik, irodaszerre 575.000.- 
Ft. Az ügyeletre és a szemészetre szeretnék légkondicionáló berendezést. 
Elıterjesztés 2.) pontja: Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti 
Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás 
összege. 
Elıterjesztés 3.) pontja: A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 300.000 Ft 
befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt 
az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, 
sportszervezetek támogatása céljából. 
Elıterjesztés 4.) pontja: Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 
360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem 
tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az 
önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító 
Okiratában foglalt feladatok ellátására. 
Elıterjesztés 5.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 126.895.000 Ft, melybıl 110.000.000 Ft 
beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 16.895.000 Ft – 
mőködési: 361.000 Ft, felhalmozási: 16.534.000 Ft (pályázati önerı biztosítása). 
Elıterjesztés 6.) pontja: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a 
szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz 
állományának elvonása, valamint a január és február havi tanácsadói tevékenység 
megbízási díjának átvezetése az Önkormányzat részére. 
 
 
 



 4 

Elıterjesztés 7.) pontja: Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad 
pénzeszköz állományának elvonása – a tankönyvbeszerzés nem az önkormányzat 
feladata. 
Elıterjesztés 8.) pontja: A Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltóság mőködésének 
támogatása 2.000.000 Ft értékben. 
Elıterjesztés 9.) pontja: Polgárır Egyesület támogatása 200.000.- Ft-tal. Ha mőködik, 
akkor támogatjuk úgy, hogy a 20 éves Lajosmizse kiállításának a kiállítási tárgyait ırzi 
4 napon (4 x 24 óra) keresztül. Ha nem, akkor nem kapja meg a támogatást, hanem 
visszakerül az általános tartalékba a 200.000.- Ft. 
Elıterjesztés 10.) pontja: A Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer 
támogatásaként 500.000 Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, 
melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. 
Elıterjesztés 11.) pontja: Az Élı-Energia Kft., az általa végzett „Fekete István 
Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építés-szerelési 
kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás” elnevezéső projekthez 
kapcsolódóan. A vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt 
kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és 
Lajosmizse Város Önkormányzata közötti megállapodás a vállalkozási díj halasztott 
fizetése tárgyában nem jött létre, 2.167.714 Ft kamatra tart igényt. 
Elıterjesztés 12.) pontja: Az Élı-Energia Kft által 2013. évben megfizetett kötbér 
összege általános tartalékba kihelyezésre kerül.  
Elıterjesztés 13.) pontja: A nemzeti fejlesztési miniszter a Fekete István Általános 
Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén elnevezéső, KEOP-4.9.0/11-
2011-0072 számon nyilvántartott, és az Európai Unió Kohéziós Alapjából/Regionális 
Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 
vissza nem térítendı támogatást kapott az Önkormányzat, összege: 18.218.340 Ft, 
mely általános tartalékba kihelyezésre kerül. 
Elıterjesztés 14.) pontja: A Sportcsarnok felújítására céltartalékba helyezett összeg: 
10.000.000 Ft. 
Elıterjesztés 15.) pontja: Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok 
által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, 
valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 
összegének beszámításával. 
Elıterjesztés 16.) pontja: Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba 
parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft 
összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, 
figyelembe véve a 2012. évi kiutalatlan támogatás 732.000 Ft összegét.  
Elıterjesztés 17.) pontja: Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a 
Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben 
megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; 
valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget.  
Basky András polgármester: Júniusban kerül megrendezésre a lajosmizsei lovas 
napok rendezvény. A Lajosmizsei Napok rendezvényének lebonyolítására a 
Mővelıdési Háznak 2,5 millió forint keretösszeg áll rendelkezésére, plusz  a lovas 
napok támogatására még 100.000.- Ft-ot kap. 
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A Mővelıdési Ház nem tud támogatást adni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elıterjesztés 18.) pontja: Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az 
IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó 
összegben, visszamenıleg 6 hónapra. 
Elıterjesztés 19.) pontja: Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba 
helyezi az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek 2013. II. félévi Erzsébet 
utalványát: 5.000 Ft/hó összegben. Egységes rendezı elvek alapján kell eljárni. 
Elıterjesztés 20.) pontja: Az Önkormányzat a gyermekek nyári napközijét 503.415 Ft 
értékben (Személyi juttatás: 405.000 Ft + Járulék: 98.415 Ft) az általános tartalékból 
finanszírozza, megbízási jogviszony keretében. 
Elıterjesztés 21.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 11.749.000 Ft (ebbıl: 772.000 Ft 
mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 
2013. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: 10.977.000 Ft-ot. 
Basky András polgármester 
Ezen keretösszeg elköltéséhez a Képviselı-testület jóváhagyó döntése szükséges. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elıterjesztés 22.) pontja: Bérkompenzáció. 
Elıterjesztés 23.) pontja: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a 
szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz 
állományának elvonása. 
Elıterjesztés 24.) pontja: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és 
mőködési szabályzata szerinti változás átvezetése a 841124 és 841126 szakfeladatok 
között. 
Elıterjesztés 25.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 4.953.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegébıl 
valósítja meg a Ford Tranzit mőszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület 
villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme 
alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: 193.600 Ft. A nyert 
pályázati összegbıl a nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı gyermekek számára biztosított az étkeztetés. Az önkormányzat 444.000.- Ft 
állami hozzájárulást fog kapni. 
Elıterjesztés 26.) pontja. A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 415.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. 
Elıterjesztés 27.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 1.356.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. 
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Elıterjesztés 28.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 116.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 
Elıterjesztés 29.) pontja: Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok 
által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, 
valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 
összegének beszámításával 
Elıterjesztés 30.) pontja: Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fı. A gyógytorna 
biztosítására heti 10 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat 
foglalkoztat. A 37 fı feletti, heti 10 órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-
testület elvi hozzájárulása szükséges. 
Az elıterjesztés 31.) pontjától szereplı pontok tartalma ismétlıdik a korábbi pontok 
tartalmával. 
Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a Képviselı-testületnek a költségvetési rendelet 
módosítását az elhangzottakkal. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…./2013. (….) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
  2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegé- 
  szítésekkel: 

- Ha jelenleg mőködik a Lajosmizsei Polgárır Egyesület, akkor 
megkapja a támogatást azzal a feltétellel, hogy a 20 éves Lajosmizse 
kiállításának a kiállítási tárgyait ırzi 4 napon (4 x 24 óra) keresztül. 
Amennyiben nem, akkor a támogatásra szánt 200.000.- Ft összeg 
visszakerül az általános tartalékba. 

- A júniusban tartandó lajosmizsei Lovas Napok rendezvényre 
100.000.- Ft kerül elkülönítésre. 

- Az EGYSZI-nél a gyógytorna biztosítására a 37 fı feletti, heti 10 
órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-testület 
hozzájárulása szükséges. 

 
Határid ı: 2013. május 23. 
Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy 4 árajánlatot kaptam a szemészeti rendelı és az 
ügyeleti rendelı klíma rendszerének kialakítására vonatkozóan. Mikorra lesz tervezve 
ennek megvalósítása? 
Basky András polgármester 
Ezt nyárra kell megoldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Papp János kéréssel fordult felém, hogy ı elvégzett olyan munkát (tőzi horganyzás, 
oszlopállítás, cementvásárlás, alakítási munka, kımőves munka) 349.000.- Ft 
értékben, ami nincs kifizetve. Ne várjuk azt, hogy Nagy István kivitelezı azt kifizeti, 
mert az ı ajánlatában ilyen tétel nincs. Papp János elvégezte ezeket a munkákat, 
Szilágyi Ödön és Nagy István kollégákkal beszélte meg ezen munkavégzéseket. A 
kecskeméti cégek árajánlatában cement, sóder, tőzi horganyzás, lakatos munka nincs 
kifizetve. Ezek a tételek az eredeti árajánlatban nem voltak. A probléma az, hogy a 
munkák elkészültek, de nem lettek kifizetve. Kérdés, hogy az önkormányzat milyen 
szerzıdést kötött, hogy az árajánlatot készítı vállalkozónak feladata volt-e ezen 
munkálatok elvégzése. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Megnézzük a szerzıdést, hogy mit fizettünk ki. 
Basky András polgármester 
Utánanézünk a megbízási szerzıdésnek, hogy az mit tartalmaz. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még ezzel kapcsolatban hozzászólás? Amennyiben nincs, s aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Vállalkozói díj kifizetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy nézze meg a megbízási szerzıdést, hogy 
  az árajánlatot készítı vállalkozónak feladata volt-e azon munkálatok el- 

végzése, amit Papp János elvégzett, s a munkavégzésért járó munkadíj 
nem lett kiegyenlítve.    
Határid ı: 2013. május 23. 

  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A háziorvosok 2013. évben is támogatási kérelemmel éltek az önkormányzat felé. 
Mivel ıket az állam támogatni fogja, az önkormányzat nem javasolja támogatni a 
kérelmüket. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javasolom. 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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43/2013. (_V. 22.) PTK hat. 
Háziorvosok támogatása 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy a háziorvosok kérelmét ne támogassa, 
tekintettel arra, hogy állami támogatásban fognak részesülni. 

  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Környezetvédelmi nap programtervezetének elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szép és gazdag programok készültek. A környezetvédelmi alap 200.000.- Ft, ezt kell 
szétosztani az intézmények között. Javaslom, hogy a Mővelıdési Ház és Könyvtár 
kapjon 25.000.- Ft-ot, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
20.000.- Ft-ot, az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 25.000.- Ft-ot, 
a Fekete István Általános Iskola 20.000- Ft-ot. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Környezetvédelmi nap program- 
tervezetének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Intézmények 
Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához: 
 
 - a Mővelıdési Ház és Könyvtár részére 25.000.- Forint,  
-  a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére  
   20.000.- Forint, 
- az EGYSZI részére 25.000.- Forint, 
- a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola részére       
   20.000.- Forint összeget nyújt.  

 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezte átfogó 
beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült az IGSZ átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl. A könyvelési tétel 
hogyan alakul az önkormányzatnál? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Minden esetben ötszörös könyvelést viszünk, Önkormányzatnál 75 %, 1056, 
Hivatalnál 24 %, 3.500, Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 1 %, 136. 
326 inkasszót indítottunk az elmúlt évben, a közfoglalkoztatás miatt heti 
bérszámfejtést végeztünk 2011-ben és 2012-ben. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezte átfogó 
beszámolóját a 2012. évi tevékenységérıl. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezte átfogó beszámolója a 2012. évi  
tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2012. évi 
  tevékenységérıl. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása 
II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegység Szakmai programjának jóváhagyása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Átdolgozásra került a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a Szakmai programja. Kérdezem, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, s külön-külön szavaztatok. 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 



 10 

46/2013. (V. 22.) PTK hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
egyetértés céljából történı tárgyalása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat- 
  tervezetét. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegység Szakmai programját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2013. (V. 22.) PTK hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-ter- 
  vezetét. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett 
munkájáról. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2012. 
évben végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója  
a 2012. évben végzett munkájáról. 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Polgár- 
  mesteri Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett munká- 
  járól. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az eddigi jogi személyiséggel nem rendelkezı társulásokat jogi személyiséggé kell 
átalakítani. A szociális normatíváknál plusz 10 %-ot adnak. 
Basky András polgármester 
Ha a közoktatási társulást megszüntetnénk, akkor Felsılajos óvodáját külön kellene 
mőködtetni. A közoktatási társulást tovább kell vinni, mert az óvoda jól mőködik, ezt 
azok a pályázataink, is indokolják, amik közösen lettek benyújtva. Ha nem lenne 
társulás, akkor 8-8,5 millió forint kiesés lenne. Az Intézményfenntartó Társulások 
társulási megállapodásait át kell alakítani május 31-ig. A Társulási Tanács nevezte ki a 
vezetıt, döntött a költségvetésérıl azoknak az iskoláknak, akik bekerültek a társulásba. 
Nem külön társulásokat kell létrehozni, hanem többcélú társulást, ez közel 10 millió 
forint többletbevételt jelentene az önkormányzatnak. Nem elég a döntést meghozni, 
hanem a dokumentumokat is mellé kell tenni. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Kikbıl áll a Társulási Tanács? 
Basky András polgármester 
Akiket a két Képviselı-testület delegál. A Társulási Tanácsot a Képviselı-testület 
választja. A társulás gazdálkodik a pénzeszközökkel. A Társulási Tanács gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
Kik lehetnek a Társulási Tanács tagjai? 
Basky András polgármester 
Akiket a Képviselı-testület delegál. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ahol már nem indították a társulásokat, mindenhol azt alkalmazzák, hogy a 
polgármestereket delegálják. Az is jellemzı a már elfogadott társulási 
megállapodásokra, hogy a polgármesterek egyhangú szavazattal döntenek minden 
kérdésben. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én az elıterjesztés V. határozat-tervezetét javasolnám elfogadásra. Kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás és a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének 
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felülvizsgálatát úgy, hogy többcélú jogi személyiségő társulássá történı átalakítás 
legyen jogutódlással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
49/2013. (V. 22.) PTK hat. 
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata 
(többcélú jogi személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással) 

HATÁROZAT 
   
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
   elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés 
   V. határozat-tervezetét. 
   Határid ı: 2013. május 23. 
   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, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
15.25 órakor. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 


