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93/2012. (VIII. 14.) PTK hat. Lajosmizséért Közalapítvány részére  

visszatérítendı támogatás nyújtása 
94/2012. (VIII. 14.) PTK hat. Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  

Egyesület részére visszatérítendı támogatás 
nyújtása 

95/2012. (VIII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

96/2012. (VIII. 14.) PTK hat.      64/2012. (IV.26) ÖH. módosítása 
 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
részérıl hozott határozatok száma és tárgya: 
 
62/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. Lajosmizséért Közalapítvány részére  
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64/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
      testületének …/2012. (…) önkormányzati 

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

65/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. 64/2012. (IV.26) ÖH. módosítása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ön- 
               kormányzat Intézményeinek Bizottsága, 2012. augusztus 14-én a  Városháza  
               Dísztermében megtartott összevont bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  

részérıl: 
Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
Holminé Sebık Márta  bizottság tagja 
dr. Török Tamás   bizottság tagja 

 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl: 
   Holminé Sebık Márta   bizottság elnöke 
   Jızsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
 
Koller Dániel bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintézı 
      Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola 
      igazgatója 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Keresztes Ferenc települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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. Koller Dániel és Bíró 
Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
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Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága is határozatképes, mert a 7 fı bizottsági 
tagból 6 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, 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 6 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 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a   polgármester 
     2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
2./ 64/2012. (IV. 26.) ÖH módosítása    Basky András  
         polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A költségvetés módosítására minden hónapban sor kerül. Pontokban van felsorolva a 
módosítás.  
Az elsı pont a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (május-június hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összegeket sorolja fel. 
A második pont tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 
(elıleg, elszámolás év végén) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott 
összeg et. 
A harmadik pont a 2011. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatását körvonalazza. 
A negyedik pont tartalmazza az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti 
Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatási 
összegét. 
Az ötödik pont tartalmazza az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti 
Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján „parlagfő pályázat” 
közfoglalkoztatás támogatás összegét. 
A hatodik pont tartalmazza a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 
étkeztetés biztosítása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás összegét. Igen 
tetemes összeg van elkülönítve erre a célra, 4.530.240.- Ft. Sok gyermek veszi ezt 
igénybe, s aki igénybe vette, az rendszeresen eljár az ebédért? 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje (PTK elnök) 
Körülbelül 100 gyermek van, aki ebben a juttatásban részesül. A Gyermekjóléti 
Szolgálat minden támogatott családdal beszélt. A Mizse Gasztro Kft fız. 234 
gyermeknek adunk át egy adag ebédet napi szinten, ami csak második féle, és nincs 
leves. Figyeljük azt, hogy kik jönnek folyamatosan. Felvettünk erre az idıszakra egy 
személyt napi négy órában, aki ezt a feladatot ellátja. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. közgyőlésének döntése alapján 
Lajosmizse Város Önkormányzata részére 2011. évre megállapított osztalék összege: 
5.724.200 Ft. Ezt a 8. pont tartalmazza. Nekem az lenne a javaslatom, hogy ez a pénz 
kerüljön az intézmények dolgozói Erzsébet utalványának juttatására. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A 10. pont tartalmazza a Mővelıdési Ház tetıterének javítását 1.038.000.- Ft 
összegben. Ez az összeg is az 5.724.200.- Ft-ból kerül kifizetésre. 
Basky András polgármester 
Gombkötı Márkkal abban az idıben, amikor a Mővelıdési Ház tetıszerkezete készült, 
konzultáltam. İ azt mondta, hogy lindab tetı lenne jó, de a Képviselı-testület ehhez 
nem járult hozzá. Éveken keresztül jött a GOMÉP, javította. Hogy kinek van 
felelıssége, azt nem tudom eldönteni. Két árajánlat van bent, a harmadikat várjuk. Azt 
kellene megvizsgálni és eldönteni, hogy mit csináljunk. A GOMÉP azt írta, hogy 
évente lehetnek olyan problémák, amik a beázást okozzák. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Mindkét ajánlat erre a 200 m2-re vonatkozik, ahol a kiállító folyosón a fal ázik. Az 
egyik ajánlata a GOMÉP-nek az volt, hogy ezt a bádogot toldozzuk, foldozzuk.  A 
másik ajánlata olyan munkákat tartalmaz, ami véglegesnek tőnik. Mivel a tetı síkja a 
szigetelés alá megy, a tetısíkot meg kell emelni az illeszték fölé. A díszterem és a 
folyosó ázása az átadás óta folyamatosan gond. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az Erkel Ferenc utcai ingatlant értékesítjük 1.900.000.- Ft-ért, azt mire fordítjuk? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
1.500.000.- Ft-nak a kiadási oldala el van költve, 400.000.- Ft az általános tartalékba 
megy. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdésem, hogy az iparőzési adó ilyen nagy mértékben emelkedett? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A feltöltés folyamán 12-13 millió forintot kellett visszautalni. Most már nincs lekötött 
betét, nincs készpénzünk, amihez hozzá lehet nyúlni, ezért ha a költségvetésünkbıl 
veszünk el, akkor azt bele kell tenni a költségvetési rendelet módosításába. A csatorna 
beruházáshoz szükséges önrészt is bele kell tenni a költségvetésünkbe. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az augusztusi testületi ülésen vártam az iskola tantermei kifestésének a költségét. Az 
iskolához kellene pénzt odatenni. Én bíztam ebben, hogy ez így lesz. Ez a téma 
hogyan áll? 
Basky András polgármester 
Kivitelezıvel úgy egyeztünk meg, hogy 25 tanterem kifestésre kerül. A GOMÉP és az 
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Élı Energia Kft a munkák elvégzésében megegyezett, viszont a GOMÉP visszalépett. 
A másik pont, amiben nem tudtak megegyezni, hogy a GOMÉP, mint alvállalkozó 
további alvállalkozókat akar alkalmazni. Olyan alvállalkozó, aki nem felel meg a 
közbeszerzési kiírásnak, nem bízható meg. Azt tudtuk, hogy a szigetelés és az egyéb 
munkálatok nem végezhetık el egy hónap alatt. Elkezdték cserélni az ablakokat. 
Geréb tokos ablakok vannak, ezeket be kell falazni. Sápi Tiborné Igazgató Asszony 
mindent elkövet, hogy a tanítás 2012. szeptember 3-án elkezdıdhessen. Szeptember 1-
jén lakodalom lesz a kollégium épületében, addigra azt rendbe kell tenni. 
Elıreláthatólag a csarnokot fogják utoljára rendbe tenni. 300 millió forintos beruházás 
lesz az iskolafejlesztés, mely teljes ablakcserével jár. Néhány tanterem felújítására 
megpróbálunk a költségvetésben megoldást keresni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha van még fennmaradó szabad pénzeszköz tételsor, akkor az menjen oda az Erzsébet 
utalványra. Egyetértek Holminé Sebık Márta javaslatával. 
Nagy Erzsébet ÖIB bizottsági tag 
Én is támogatom Holminé Sebık Márta ÖIB elnök Erzsébet utalvány forrására 
vonatkozó javaslatát. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ez mőködési céltartalék, ami az intézmények költségvetésébıl tervezve lett, az 
intézmények mőködési céltartalékából lett elvéve. Az a pénzösszeg hiányozni fog az 
intézmények költségvetésébıl, amit most elvettünk, ha nem kerül vissza. 
A költségvetésben általános tartalék címén 2.685.000.- Ft van összesen, ez az összes 
lehetıség a többletköltekezésre.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Remélem, hogy minden intézmény a saját elıirányzatát költi. 
Nagy Erzsébet ÖIB bizottsági tag 
Az intézmények jelen helyzetben szők keretek között költekeznek. Minden intézményi 
dolgozó ezt az évet már úgy fogadta el, hogy az étkezési utalványokat nem tudja 
biztosítani az önkormányzat. Ha karácsonykor kapnak jutalmat, az jó érzés a 
dolgozóknak. Abban kérem a pénzügyi irodavezetı segítségét, hogy erısítse meg, 
hogy ezek a kiadások nem az intézmények dologi kiadásaiból mennek. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Amikor a költségvetés készült, minden intézményvezetı nagyon óvatosan tervezte 
meg a bevételét. Szerencsére az intézmények többletbevételre tesznek szert. Az elmúlt 
évek mutatószámai azt igazolják, hogy az intézmények bevételei a költségvetésben 
alul vannak tervezve, tehát biztos, hogy lesz többletbevétele az intézményeknek. 
Érzékeltetem, hogy hogyan állnak az intézmények a dologi kiadásokkal. 2012. június 
30-ig az IGSZ 58 %-ban, az óvoda 58 %-ban, az EGYSZI 60 %-ban, a Mővelıdési 
Ház 56 %-ban, az iskola 59 %-ban használta fel a dologi kiadását. Az 
intézményfinanszírozás 63 %-ban ment ki az intézmény bankszámlájára. 
Felhívom minden intézményvezetı figyelmét, hogy az intézmények készítsenek 
elıkalkulációt, hogy mikor mire fognak költeni, és úgy költsék a pénzüket, hogy benne 
maradjanak a saját költségvetésükben. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez akkor korrekt, hogy ha az intézmények megkapják a mőködéshez szükséges 
forrásokat. Azt sem tudjuk, hogy honnan szerezzünk pénzt. Az intézményvezetık 
tudják, hogy hogyan kell gazdálkodni. Amikor nem kapjuk meg a fenntartótól a 
szükséges mennyiségő pénzt, akkor valamibıl költeni kell, ha szükséges. Sok minden 
más tényezıt értékelni kell. Fontos, hogy az IGSZ mit könyvelt le. A másik, hogy az 
idıarányosan meghatározott költségtételeket, számlákat nem lehet nézni. Éves szinten 
10-11 millió forint a gázköltségünk. Ami torzít akár pluszban, akár mínuszban, azt ki 
kell venni. Nem költünk intézményi szinten több pénzt, mint ami szükséges. Azt, hogy 
az intézmények úgy költsék a pénzüket, hogy beleférjenek a saját költségvetésükbe, 
nem tudom elfogadni. Ez eddig is így volt. Ez az igazságtalanságnak a köbe, amit most 
mondott az irodavezetı. 
Basky András polgármester 
Minden évben az év elején összeállítunk egy olyan költségvetést, amihez tartanunk 
kell magunkat. Az intézményeknek a költségvetése a magyar gazdasági helyzet miatt 
van így. Egy dolog nagyon fontos, hogy a megállapított költségvetésben benne kell 
maradnunk. Az önkormányzat az intézményekkel mindig partner volt abban, hogy az 
intézmények megfelelı pénzt kapjanak. Fél évnél tartunk most, minden 
intézményvezetı tudja, hogy mennyi pénze van, addig fog költeni. Megkapja 
mindenki azt, hogy a költségvetésében mi áll és annak megfelelıen kell osztozkodni. 
Ha az általános tartalékban van plusz pénzünk, ezt vissza kell tenni az intézmények 
céltartalékaiba. Úgy kell gazdálkodni, hogy év végére az intézmények költsége 
egyensúlyban maradjon. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ami összetartozó téma, nem lehetne egy ponton belül kezelni, hogy átláthatóbb 
legyen? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Ez könyvelési oldalról áttekinthetıbb, jobb így. Szeretném, ha ez így is maradna. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
Év elején és most is megkaptuk a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy próbáljunk 
spórul gazdálkodni. Nehéz úgy gazdálkodni, hogy ne lássuk, hogyan állunk. 
Csıtörés volt, melynek helyreállítása 1.003.000.- Ft-ba került, erre a céltartalékból 
kaptunk fedezetet. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A csıtörés az önkormányzat pénzügyi terhére történt megvalósításra. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az óvoda és az iskola munkáira fordított összeg a céltartalékból oldódott meg. 
Basky András polgármester 
Az intézményvezetı a saját költségvetésébıl oldja meg, ha lesz pénzünk, akkor oda 
tudjuk adni, de ha valamilyen oknál fogva nem, akkor sajnos nem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
14. pont. Az óvoda és a bölcsıde létszáma 1 fı dolgozóval bıvült, aki 6 órás 
munkavégzésben dolgozik. Ez mibıl került finanszírozásra? 
Basky András polgármester 
Az általános tartalékból. 



 7 

Géczi Gabriella Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıje 
Ennél jobban spórolni nem tudunk, mint amennyire spórolunk. Nincs pénzünk honnan 
elvenni, mert ha valami apróbb dolgot meg kell csinálni, van, amikor arra sincs pénz.  
Basky András polgármester 
A költségvetésben a céltartalékot tudjuk, hogy mire fogjuk fordítani. Van az általános 
tartalék, amit nem tudunk, hogy mire fogunk fordítani. Van szabad pénzeszköze az 
önkormányzatnak Az óvodánál a 309.000.- Ft a céltartalékból megy el. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
10. pont. A Mővelıdési Ház és Könyvtár tetıtér javítása. Rá kellene venni a GOMÉP 
Kft-t, hogy a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó vállalkozóval végeztessük el a 
munkát. 
A bizottsági tagoknak mi a véleménye ezzel kapcsolatban? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ha hosszú távra megoldható a javítás, akkor azt válasszuk! 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más vélemény van-e? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Az lett volna a legjobb, hogy aki a kivitelezıi munkákat végezte, az hozná rendbe. 
Basky András polgármester 
A jó megoldás az, hogy meg akarjuk csinálni és a hosszú távú megoldást vállaljuk. A 
tárgyalásokat folytassa le Guti Istvánné és keressen olyan megoldásokat, amik jók 
lennének hosszú távon, melyre 1.038.000.- Ft áll rendelkezésre. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzáfőznivaló? 
Orbán Antal települési képviselı 
A mostani költségvetésben a mellékhelyiségnek a felújítása benne van-e? Az iskolában 
a WC katasztrofális, úgy a gyermekeknek ezt nem lehet átadni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy meghatározott kereten belül gazdálkodhatna az iskola, ezt nem lehetne úgy? 
Orbán Antal települési képviselı 
500.000.- Ft minden évben legyen elkülönítve, s átadva az iskola felújítási munkáira. 
Basky András polgármester 
Minden évben intézményi szinten benne volt az intézmény költségvetésében a 
tantermek kifestése. Az, hogy az iskola volt igazgatója ezt nem arra költötte, arról az 
önkormányzat nem tehet. Az intézmény tantermei kevés kivétellel már legalább 10 éve 
nem voltak kifestve, de elkészült az iskola kerítése. A kerítés megépítése az iskola 
felújításának a kárára ment. Ez az intézményvezetı felelıssége, hogy az 
önkormányzattól kapott pénzt mire fordítja. Én azt tudom mondani, hogy óvatosan 
költekezzünk, és novemberben meglátjuk, hogy mire lesz pénz. 
Orbán Antal települési képviselı 
Az iskola felsı emeleti WC-je nem maradhat így, mert az ÁNTSZ ezt nem fogja szó 
nélkül hagyni. 
Basky András polgármester 
Az éves karbantartási javítás során meg kell javítani. Most az önkormányzat nem tud 
ehhez pénzt adni. Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Ha valamire nem 
futja, akkor azt nem lehet megcsinálni. Az önkormányzat sem tud minden egyes 
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kisebb-nagyobb dologra ráhangolódni. Rengeteg munka van, amit meg kellene 
csinálni. A kerékpárút javításra 5 millió forint lenne. Most nem tudjuk hozzátenni ezt a 
pénzt. Ami belefér az idei költségvetésbe, megoldjuk, ami nem, azt nem. Mindenre 
megtaláljuk a megoldást. 
 
dr. Bartal Sándor bizottsági tag 14.40 órakor eltávozott a terembıl, az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága a továbbiakban  5 fıvel határozatképes. 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Köszönjük a festést a sárga épületben. El kell mondanom, hogy a kinti sport, kézilabda 
pályáink balesetveszélyesek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskola és a körülötte lévı telephelyek nem hasonlíthatók a többi intézményhez. 
Abban is igaza van a Polgármester Úrnak, hogy bizonyos pénzek nem oda kerültek 
elköltésre, amire volt adva. Van-e még kérdés? 
 
dr. Bartal Sándor bizottsági tag 14.45 órakor visszajött a terembe, az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága a továbbiakban újra 6 fıvel határozatképes. 
 
Apró Ferenc települési képviselı 
22.723.000.- Ft összegő visszatérítendı támogatást adunk át a Lajosmizséért 
Közalapítványnak. Mikor várható ez az összeg vissza? 
Basky András polgármester 
Amikor az elszámolást benyújtják, néhány hónap múlva, körülbelül a jövı év elején. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés? Nincs. Két határozat-tervezet van az elıterjesztésben. A I. 
határozat-tervezet a Lajosmizséért Közalapítvány részére 22.723.000.- Ft összegő 
visszatérítendı támogatás nyújtása. 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl egyetért a 
Lajosmizséért Közalapítvány részére visszatérítendı támogatás nyújtásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
93/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére  
visszatérítendı támogatás nyújtása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat- 
tervezetét. 

  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl egyetért a Lajosmizséért 
Közalapítvány részére visszatérítendı támogatás nyújtásával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére  
visszatérítendı támogatás nyújtása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terveze- 
   tét. 
   Határid ı: 2012. augusztus 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A II. határozat-tervezet a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
részére visszatérítendı támogatás nyújtása, korábbi határozat módosítása. 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl egyetért a 
határozat-tervezettel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
94/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  
Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
   Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıter- 
   jesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határid ı: 2012. augusztus 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl egyetért – a Homokhátság 
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtás, - a 
korábbi határozat módosításával, kérem, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  
Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terveze- 
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   tét. 
   Határid ı: 2012. augusztus 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati 
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
95/2012. (VIII. 14.) 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 elfoga- 
   dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. mellék- 
   letét tartalmazó, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
   tületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkor- 
   mányzati rendeletének módosítását. 
   Határid ı: 2012. augusztus 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2012. (VIII. 14.) 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 java- 
   solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. mellékletét tar- 
   talmazó, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
   tének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkor- 
   mányzati rendeletének módosítását. 
   Határid ı: 2012. augusztus 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
64/2012. (IV. 26.) ÖH módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A Képviselı-testület a 64/2012. (IV. 26.) határozatában meghatározta a 2012/2013-as 
tanévben indítható osztályok számát. A határozat a) pontja alapján az 5. évfolyamon 
indítható osztályok száma öt. Sápi Tiborné a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola igazgatója megállapította az osztályba sorolások után, hogy 
az ötödik évfolyamon elég a négy osztály indítása. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e 
a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom az elıterjesztés 
határozat-tervezetét. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl elfogadásra 
javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
96/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
64/2012. (IV.26) ÖH. módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadásra javasolja az 
elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2012. (VIII. 14.) ÖIB hat. 
64/2012. (IV.26) ÖH. módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója?  
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Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai összevont ülésünket 
ezennel 14.50 órakor berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  PTK elnök      jegyzı 
 
 
 
 Holminé Sebık Márta sk. 
     ÖIB elnöke 
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