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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az  
                Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. október 24-én, de:    
                10.15 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott, összevont bizottsági  
                ülésrıl 
 
Jelen vannak:  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 

részérıl: 
 Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
 Koller Dániel  bizottság tagja 
 Bíró Tiborné   bizottság tagja 
 
Holminé Sebık Márta és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésrıl. 
 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl: 
 Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
 Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
 Koller Dániel  bizottság tagja 
 Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Holminé Sebık Márta és Nagy Erzsébet, bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésrıl. 
 
 Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Baski András polgármester 
 Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 Muhariné Mayer Piroska aljegyı 
 dr. Gazdag Judit jogi referens 
 Sápi Tiborné iskolaigazgató 
 Kocsis Györgyné óvodavezetı 
 Apró Ferenc települési képviselı 
 Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
 Apró Ferenc települési képviselı 
 Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai összevont bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van, az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága is határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
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ismertek. Meg kérdezem, 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 Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 igen 
szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012.  polgármester 
     évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
 
2./ Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János részére Basky András 
     az Egészségház épületében     polgármester 
 
 
1./ 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 
Az 1. pontban a júniusi és az augusztusi bérkompenzáció van helyretéve. Nagyon 
kellenek ezek a pénzek. 
A 2. pontban a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás 
támogatás összege. 
A 3. pontban a „parlagfő pályázat” közfoglalkoztatás támogatás rendbe tétele. 
A 4. pont az esélyegyenlıséget felsorakoztató támogatás. Az óvodának volt egy külön 
pályázat keretében kellett megpályázni. 
Az 5. pont az óvoda és a bölcsıde 1 fı 6 órás bérének a rendbe tétele. A kollégium 
engedélyezett céltartaléka csökkent. Normatív hozzájárulás csökkenés is van. A 
normatív hozzájárulás csökkenések és a céltartalék, plusz az intézmények 
finanszírozása adták ki a 2.053.000.- Ft-os csökkenést. Az általános tartalék ennyivel 
csökkent. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy szeptemberben nem indítottak 
kollégiumi csoportot, így a kiadások ezzel csökkentek. 2.053.000.- Ft-os csökkenés 
látható az általános tartalékban. 
Az engedélyezett létszám 2 fıvel történı csökkenése. Amikor arról volt szó, hogy a 
kollégiumban dolgozó munkatársak elhelyezése hogyan történik, a nyugdíjazás 
megtörtént? 
Basky András polgármester 
18 fı volt foglalkoztatva a kollégiumban. Volt, aki elment, helyette nem kellett 
felvenni. A főtıt, karbantartót alkalmazni kellett. Azok a pedagógusok, akik átkerültek 
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a kollégiumból a napközibe, azok napközis nevelık lettek. A következı tanévtıl 
további csökkenések várhatók, a nyugdíjas pedagógusok létszáma év végével várható. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
2 fı csökkenés van, egyik fı elment, a másikkal mi történt? 
Basky András polgármester 
A másik fı át lett helyezve a Mővelıdési Házhoz. Az IGSZ-hez is került át dolgozó.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
A 7. pontban a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás részére - pszichológus, 
gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak, RÉV - céltartalék rendezése. 
A 8. pont a dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
között, 8 millió forint növekedés és csökkenés, ezt nem értettem. Ennek mi volt az 
oka? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A normatíva lemondás miatt forrást kellett keresni és itt találtuk meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
A 9. pont a közfoglalkoztatás személyi juttatásának rendezése az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal között. 
A 10. pont a céltartalékkal összefüggı költségek. A költségvetési rendelet alkotásának 
idıszakában megtörtént az intézmények költségvetésének a jóváhagyása és ebbıl 
céltartalék jelleggel meghatározott jellegő költségek idekerültek és ez 
visszarendezıdik az intézményekhez. A meglévı céltartalékoknak a meghatározott 
szempontok szerinti visszaosztása. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az eredetileg tervezett céltartalék ezekkel az összegekkel teljesen az intézmények 
rendelkezésére áll, minden intézmény számára visszakerül. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Itt a céltartalék kimerült.  
A 11. pont kompenzációról szól.  
A 15. pontig könyvelési információkat látunk. 
A 16. pont: A Fekete István Általános Iskolától a Kollégium megszőnésével az 
engedélyezett létszám elıirányzat módosítása és a 2 fıvel történı csökkenés 
összegének: 2.669 eFt elvonása. 
A 17. pont:  Az IGSZ részére a bölcsıdei konyha elıirányzat átadásának rendezése. 
A 18. pont: ÁFA visszatérítés történt az IGSZ-nél. 
A 19. pont: Fekete István Általános Iskola engedélyezett létszámának rendezése a 
Kollégium megszőnése miatt - az IGSZ-be 1 fı áthelyezéssel 
A 20. pont: Az IGSZ részére szociális étkezés szállításának rendezése EGYSZI-tıl. 
Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettese 
Az étkeztetési térítési díj szállítással együtt van meghatározva. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 20. pont: A Mővelıdési Ház és Könyvtár hőtıszekrényt és processzort vásárolt. 
A 21. és 22. pontnál könyvelési információkat látunk. 
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Kérdezem a jelenlevıket, hogy az elıterjesztésben felsorolt dolgokkal kapcsolatban 
van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Én elfogadásra javaslom a rendelet 
módosítását. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
112/2012. (X. 24.) 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 elfogadás- 
  ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását. 
  Határid ı: 2012. október  25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén levezetı elnök 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 
10.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012.  
  évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeleté- 
  nek módosítását. 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
Egy számlán szerepel az étkezéstérítés az ételszállítás költségével? 
Veszelszki Klára IGSZ vezetı 
Igen, együtt van az étkezéstérítés az ételszállítás költségével. 
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Bíró Tiborné bizottsági tag 
 Ez így nem lehet együtt, mert az Adóhivatal ezt nem fogja elfogadni. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János részére az Egészségház épületében 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Itt látható az anyagban az, hogy változtak a jogszabályi feltételek, a 
minimumfeltételek az egészségügyi szolgáltatásoknál. Annyiban történt változtatás a 
labor esetében, hogy a terület négyzetméter meghatározását a minimumfeltételek nem 
szabályozzák. A labornál régebben a helyiségek együttes nagysága 50 m2 volt. Ezt 
hatályon kívül helyezték, és ezek tették lehetıvé, hogy ezt a napirendi pontot újra 
tárgyalásra tőzzük. Itt megtörténtek az átalakítással kapcsolatban az egyeztetı 
tárgyalások. Az ÁNTSZ véleményének a kikérése megtörtént, átbeszéltük a labor 
átalakítást dr. Svébis János Úrral. Egy helyszínrajzot adtunk, amin látható az, hogy a 
labor helyiségei hogyan változtathatók meg, és hogy milyen módon alakítható ki 
háziorvosi rendelıvé. Az eddigi laborból egy 13 m2-es háziorvosi rendelı alakítható 
ki.  
Egy elıtér és egy átvezetı helyiség elbontásával 9 m2-es terület nyerhetı, melyben 
egy EKG, sebkötözésre alkalmas helyiség alakítható ki, valamint 6 m2-es alapterülető 
beteg vetkızı, továbbá még lehetne egy 10 m2-es nıvérállás is. A betegek a 
közlekedı folyosón várnának. 
A labor esetében a bejárat a mostani bejárat lenne, s lenne egy vérvételi helyiség, labor 
adminisztrációs helyiség, egy beteg várakozó, illetve a mosogató helyiség funkcióra 
nincs szükség, mert J2-es labor nincs, csak J0-ás labor. A mosogatókat le kell szedni, 
ott személyzeti WC-t, és öltözıt lehetne kialakítani. 
Bekértem árajánlatokat. A GOMÉP Kft nem adott árajánlatot, mert nincs arra 
kapacitása, hogy ide szakipari munkásokat tudjon adni. 
Székely Tihamér adott árajánlatot, egyik variációban 3.610.913.- Ft volt, a másikban 
2.212.618.- Ft. Az árak csökkentése az elvégzendı munkálatok csökkentésével történt. 
Székely Tihamér ajánlatában az volt, hogy a nyílászárók nem az akadálymentesítésnek 
megfelelı ajtók, ezeket ki kell cserélni, s ebbıl van 4 db. Én azt javasoltam, hogy 
adjon úgy árajánlatot, hogy nem bontunk. A mozgássérült betegek ellátása az 
akadálymentesített ügyeleti rendelıben oldható meg. Ez nagyságrendekkel csökkenti a 
költségeket.  
A festés, mázolás költségei úgy csökkentek több mint 100 ezer forinttal, hogy az 
ablakok festését, mázolását elhagytuk.  
A vérvételi helyiségbe a labor helyiségbıl át kell telepíteni az internetes vezetéket. A 
vérvételi helyiséget ott hagyjuk és így a villanyszerelési munkák sokkal egyszerőbbek. 
A mostani labor helyiségben lesznek a vizeletvizsgálati és az adminisztrációs dolgok, a 
vérvétel maradna a helyén. 
A víz és a szennyvízszerelési munkákra nincs árajánlat, mert erre Székely Tihamértól 
nem kaptunk ajánlatot, de ez benne van az eredeti árajánlatában. 
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Svébis doktor Úrral beszéltem, ı elfogadja ezeket a kialakításokat, a 740.000.- Ft 
körüli összeget vállalja, ez az összes költségnek a harmada. A másik harmad része 
OEP finanszírozásból képzıdik és a 3. részt kell még megteremteni. 
Pálffy Fıorvos Asszonnyal elızetesen tárgyalva akkor elfogadta ezt az átalakítást, ha a 
Doktor Úr beiktat délutáni rendelést. Az Egészségháznak az alaprajzát megnéztük 
Polgármester Úrral, Jegyzı Asszonnyal, más megoldást nem találtunk.  
A szemészeti rendelı már nem szemészeti rendelı. Oda Márton doktornı már 
beköltözött, neki kedden és csütörtökön délután van rendelése. Svébis Doktor Úr pedig 
hétfın és szerdán délután tarthatná a délutáni rendelést. Két szempontból jó, hogy ha 
van délután orvos, egyrészt a saját körzetének az ellátása szempontjából, másrészt 
pedig az ügyeletes orvos szempontjából is.  
Ezen dolgokkal párhuzamosan probléma a parkolás megoldása. 
Belusz László települési képviselı 
Azt javasolnám, hogy beteghívó rendszerrel lehetne a folyosón is várakozni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Felmerült a beteghívó rendszer egy DAOP-os pályázat során. Akkor vizsgáltuk meg, 
hogy ennek a beteghívó rendszernek a kialakítása komoly költség, s akkor nem fért 
bele a keretbe. Ez további fejlesztési lehetıség lenne. 
Ami még felmerült, hogy kötelezı a házi orvosoknak az elıjegyzést biztosítani a 
betegek számára. Ez könnyíti a betegek helyzetét a várakozást illetıen, de az orvosok 
szempontjából pedig növeli. 
Orbán Antal települési képviselı 
A hétfıi és szerdai rendelést említették Svébis Doktor Úr esetében. Kérdezem, hogy 
mikor vannak sokan? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A csütörtöki piac nem jelent problémát ebbıl a szempontból. A hétfı délután az 
nagyon jó lenne és kedd délután is. Svébis Doktor Úr fogadókész a délutáni rendelések 
vállalására. 
Basky András polgármester 
A Doktor Úr 1/3 részét felvállalja a költségeknek, ez grátisz? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mint ahogy a többi orvos, İ is a rezsibıl ezt a pénzt leszámíthatja. 
Basky András polgármester 
Amit a Svébis Doktor Úr nem fog majd bevállalni, az az Önkormányzat összköltségét 
fogja terhelni. Meg kellene találni erre a forrást, hogy meg tudjuk csinálni. 
Valamilyen álláspontot a bizottságnak ki kellene alakítani. Ezt úgy kell számolni, hogy 
az önkormányzatnak lesz a 2/3 rész, jó lenne, ha a Doktor Úr az 1/3 résznél egy kicsit 
többet be tudna vállalni. A felezés lenne célszerő. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A kialakítás feltételire kapjon felhatalmazást a polgármester és a költségvetés 
elıkészítésénél pedig ha találunk erre pénzt, akkor ebbıl kerüljön kialakításra Svébis 
Doktor Úr rendelıje. 
Orbán Antal települési képviselı 
Ha nem lesz meg a forrás arra, akkor mi lesz? 
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Basky András polgármester 
Ha ezt eldöntjük, akkor a problémákat visszük magunkkal. Nem szabad vinni több 
problémát. A jövı évi költségvetést mérlegelve azt ezzel az összeggel nem lehet 
tovább terhelni. A pénzügyi forrását megnézzük, és ha megvan, akkor elıterjesztjük a 
Képviselı-testület elé. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én magam is támogatom a doktor Úrnak ezt a kérését, a betegek szempontjából is 
jobb. Nagyon jól veszi a lakosság, hogy nem kell a labor és az egyéb szakorvosi 
dolgok miatt külön helyre járni. Ezt a kérést támogatni kell. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az árajánlatokat meddig tartják fenn? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amikor a Képviselı-testület jóváhagyja 2012. október 25-én, s utána le fogjuk tudni 
bonyolítani. Novemberben fog beköltözni a Doktor Úr. 
Bíró Tiborné PTK bizottsági tag 
IGSZ-nél az ÁFA visszaigénylést meg kellene nézni, mert nem használtuk el mindet, s 
itt lehetne egy kis tartalék. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Akkor ezt úgy lehetne, hogy az IGSZ-t felhatalmazni ennek a munkának az 
elvégzésére, amennyiben van ÁFA visszaigénylés. Az átalakító munkáknak a 
kialakítására az IGSZ-t kellene megbízni. 
Basky András polgármester 
Ezt majd megnézzük. 
Bíró Tiborné PTK bizottsági tag 
Megnézzük a folyószámla egyenleget délután, hogy mit terheltek rá. Én tudom azt, 
hogy mennyit igényeltünk vissza. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés határozat-tervezetének 3./ pontjaként javaslom: Az új rendelı 
kialakításának feltételeként kerüljön be, hogy ezeknek a meghatározására a 
Polgármester Urat fel kell hatalmazni. Ezzel egyetértünk-e? Amennyiben igen, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl elfogadja és 
javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a határozat-tervezet 3./ pontja legyen az, hogy 
az új rendelı kialakítása feltételeinek meghatározására és az azzal összefüggı 
feladatok ellátására hatalmazza fel a polgármestert, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
113/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János  
részére az Egészségház épületében 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-terv 
  vezetét tárgyalja meg és fogadja el azzal, hogy 3./ pontként kerüljön be 
  az alábbi: 
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- A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az új rendelı  
    kialakítása feltételeinek meghatározására és az azzal összefüggı   
    feladatok ellátására hatalmazza fel a polgármestert. 

  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén levezetı elnök 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadja, és javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy a határozat-tervezet 3./ pontja legyen az, hogy az új 
rendelı kialakítása feltételeinek meghatározására és az azzal összefüggı feladatok 
ellátására hatalmazza fel a polgármestert, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
78/2012. (X. 24.) ÖIB hat. 
Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János  
részére az Egészségház épületében 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  

Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét tárgyalja  
meg és fogadja el azzal, hogy 3./ pontként kerüljön be az alábbi: 

 
- A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az új rendelı  
    kialakítása feltételeinek meghatározására és az azzal összefüggı   
    feladatok ellátására hatalmazza fel a polgármestert. 
 

  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb hozzászólása, kérdése, bejelentenivalója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai összevont ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                 PTK elnök     jegyzı 


