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JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. november 29-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné
dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, Kollár László, Orbán
Antal, Belusz László képviselık.
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselı bejelentéssel van távol a mai üléstıl.
A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Dömötör Klára Edit irodavezetı
Nagy Judit irodavezetı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
dr. Balogh László belsı ellenır
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Sápi Tiborné iskolaigazgató
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató
Mezeiné Hrubos Henriette adóügyi ügyintézı
Horváth Sándor pályázati referens
Rapi Zoltán
Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselı elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van.
A meghívóban szereplı 12 napirendi ponton kívül egyet javasolok pluszba felvenni, mégpedig a
„Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl”, kérdezem, hogy van-e
még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Napirend

Elıterjesztı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési
koncepciója
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye intézményvezetıi beosztására kiírt pályázati felhívás visszavonása, új
pályázat kiírása
A lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11 hrsz-ú
közterület nevének pontosítása, a 1212 hrsz-ú közterület nevének megerısítése
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi munkaterve

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
„Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázattal Basky András
kapcsolatos döntések
polgármester
I. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I.-III. Basky András
negyedévi helyzetérıl
polgármester

3

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer
Piroska
aljegyzı
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a Basky András
2011/2012-es tanévrıl
polgármester
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a Basky András
2011/2012-es nevelési évrıl
polgármester
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012 évi Basky András
munkájáról
polgármester
II. A jegyzı beszámolója az adóztatásról

7.
8.
9.
10.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása

11.

Polgármester jutalmára javaslattétel

12.

Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl

13.

Interpelláció

Basky András
polgármester
Belusz László
ÜSB elnök
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt egy-két információt szeretnék
megosztani önökkel. December 4-én 17.00 órakor lesz a Jászolkiállítás megnyitója a Mővelıdési
Házban, melyre várunk mindenkit szeretettel. Úgy, ahogyan a régi Városházán megrendezésre kerülı
könyvbemutatóra és képeslap kiállításra is. Az iskola rendezésében adventi gálára kerül sor, 15-16-1718-án pedig adventi vásár és jászolkiállítás lesz a fıtéren, gyertyagyújtással egybekötve. Minden
rendezvényre sok szeretettel várunk minden érdeklıdıt.
A kistérségek jogszabályi változások miatt meg fognak szőnni, ezzel kapcsolatban volt tegnap egy
társulási ülés, ott az a javaslat született, hogy 2012. december 31-vel szüntessük meg a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulást. Errıl készítettünk egy elıterjesztést, melyet kiosztósként kapott meg
mindenki. Javaslom kezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési koncepciója
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Minden év vége felé átgondoljuk, hogy hogyan alakul a következı év.
Nem nagyon különbözik az eddigiektıl, csak most nehezebb megjósolni a költségvetést. Vannak már
törvény tervezetek, de amíg nincsenek elfogadva, addig nem nagyon látunk semmit. Ilyenkor minden
intézményvezetıt megkérünk arra, hogy mondják el, hogy mi az amit fontosnak tartanak, és ezt
beépítjük a koncepcióba. Ez a koncepció is így készült el, hogy az ı javaslataik is benne vannak.
Bízunk abban, hogy olyan költségvetést tudunk majd összeállítani, hogy az mindenkinek jó legyen. A
költségvetési koncepciót minden bizottság megtárgyalta, kérdezem az elnököket, szeretne-e valaki
hozzászólni?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A pénzügyi bizottság kötelezettségeinek eleget tett, és a
bizottsági ülésen megtárgyalta a 2013. évi költségvetési koncepció tervezetét, és a bizottság javasolja a
koncepció határozat-tervezetét kiegészíteni az alábbiakkal:
• A koncepció térjen ki Lajosmizse várossá nyilvánításának 20 éves évfordulójával kapcsolatos
feladatokra.
• A civil, sport és egyéb társadalmi szervezetek, az egyházak támogatására.
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•
•

•

Meg kell vizsgálni az Új Széchenyi terv környezetvédelmi, energetikai pályázati lehetıségeit,
az önkormányzati középületek hatékony energetikai mőködtetése érdekében.
A közszférában dolgozók tudásának folyamatos elmélyítése, gyarapítása, annak érdekében,
hogy a foglalkoztatottak minél szélesebb körben bevonhatóak legyenek a speciális és
magasabb szintő szakértelmet igénylı munkák elvégzésébe is, például pályázatírás,
projektmenedzsmenti feladatok, közbeszerzések lebonyolítása. Ezáltal csökkenthetı lenne a
külsı megbízások költsége.
Felmerült még a Szent Lajos utcán az óvoda egész napos mőködtetése.

Mindezekre tekintettel, az elhangzott módosításokkal együtt a bizottság javasolja a Képviselıtestületnek a 2013. évi koncepció elfogadását.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. A többi bizottság elnökét kérdezem, ki szeretne
hozzászólni? Belusz László kér szót.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A korábbi évekhez hasonlóan most is fel kell állítani egy
koncepciót, mely tartalmazza az önkormányzat kötelezı feladatait, a legfontosabb fejlesztési célokat,
mind az önkormányzat részérıl, mind pedig az intézmények részérıl, valamint a képviselıtársak
részérıl megfogalmazva. A koncepció tervezésekor ismét a bizonytalan gazdasági helyzettel kell
számolni, mely megnehezíti a pontos tervezést. Az elıterjesztés részletesen tartalmazza azokat a
megoldásra váró feladatokat, melyek egy része már régóta városunk hiányosságai. Ez alatt értem a
külterületi úthálózat karbantartását, burkolását, a városközpont rendbe tételét, az energiaköltségek
visszaszorítását, az Iskola tó rendezését, és még sorolhatnám. Fontosnak tartom továbbá az Erzsébet
utalvány pénzügyi feltételeinek megteremtését az intézményi dolgozók részére, valamint egy
egységes, belsı feszültséget nem kiváltó elismerési, értékelési rendszer kidolgozását, ezzel is
elısegítve a csapatszellemiség egyesítését. Javaslom az intézményvezetık munkájának elismerésére is
egy értékelési rendszer kidolgozását. Apró Ferenc képviselı úr javaslatára a bizottság kéri a határozattervezetbe felvenni az alábbiakat: a lehetıségekhez mérten 2013-ban is támogatni kívánja az
önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások, és az egyház tevékenységét, valamint meg
kellene vizsgálni a Szent Lajos úti óvoda egész napos nyitva tartását.
A keddi nap folyamán Bányai Gábor tájékoztatót tartott egy KEOP-os pályázatról, mely a megújuló
energiával kapcsolatos. Itt az önkormányzat intézményeinek tetejére elhelyezett napelemekre lehet
pályázni, amelyek csökkenthetik az adott intézményben az energiafogyasztást. Ezt úgy gondolom
azonnal meg kell lépnünk, mihelyst kijön a pályázat. 85 %-os támogatottságú a pályázat, ezt nem
szabad elszalasztani. Felmerült még egy probléma itt az önkormányzat épületében, nevezetesen, hogy
meg kellene szüntetni a főtés problémát a Városházán, egy termosztát beszerzését javasoljuk,
lehetıleg még az idei évi költségvetés terhére.
Az ÜSB tárgyalta és a fenti javaslatokkal kiegészítve elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetési
koncepciót.
Basky András polgármester: Természetesen ezek a javaslatok is beépülnek a határozatba. Van-e
még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja a 2013.
évi költségvetési koncepció határozat-tervezetét, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:
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169/2012. (XI. 29.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési koncepciója
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2013. évi költségvetési
koncepciót és a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni:
1) A 2013. évi költségvetésben mőködési hiány nem tervezhetı.
2) A költségvetési szervek mőködési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos
gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetıket ösztönözni, a kötelezettségvállalás
szabályainak betartásával.
3) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett elıirányzatokat terhelı
kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidıszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel
az évközi beavatkozás lehetıségeit.
4) Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.
5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a feladatarányos köztisztviselıi létszám meghatározása.
6) Pályázati lehetıségek kihasználása, elsısorban az önerıt nem igénylı pályázatok esetében.
7) A folyamatban lévı pályázatok sikeres befejezése.
8) Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
9) A 2013. évi költségvetési idıszakban az önkormányzat által nyújtott kötelezı
közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat.
10) Az óvatosság elvének megfelelıen a bevételek reális tervezése.
11) A köztartozások behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
12) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az elızı év teljesítési adatait csak
különösen indokolt esetben haladhatja meg.
13) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az
önkormányzat 2013. évi költségvetése egyensúlyban maradjon.
14) Az intézmények vezetıinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások
csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását.
15) A biztonságos mőködés érdekében tartalék képzése indokolt.
16) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel
növelésével ellensúlyozni lehessen.
17) A közalkalmazottak és köztisztviselık illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint
változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a
közalkalmazottaknál és köztisztviselıknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést,
akik 2012. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla
szerinti szintet.
18) Részt kell venni - lehetıség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a
helyi munkanélküliséget.
19) Az elızı évekrıl áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított
beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
20) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban
vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
21) A lehetıségekhez mérten 2013. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit
szervezetek, vállalkozások és az Egyház tevékenységét.
22) Meg kell vizsgálni az Új Széchenyi terv környezetvédelmi, energetikai pályázati lehetıségeit,
az önkormányzati középületek hatékony energetikai mőködtetése érdekében.
23) Lajosmizse várossá nyilvánításának 20 éves évfordulójával kapcsolatos feladatokra forrás
elkülönítése.
24) A közszférában dolgozók tudásának folyamatos elmélyítése, gyarapítása, célszerő annak
érdekében, hogy a foglalkoztatottak minél szélesebb körben bevonhatóak legyenek a speciális
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és magasabb szintő szakértelmet igénylı munkák elvégzésébe is, (pályázatírás,
projektmenedzsment ellátása, közbeszerzések lebonyolítása, a szakmai programok,
megvalósíthatósági tanulmányok készítése…), a külsı szervezetek részére adott megbízások
csökkentése a költséghatékonyabb munkavégzés érdekében.
25) Szent Lajos utcán az óvoda egész napos mőködtetésének a megvizsgálása.
26) Erzsébet utalvány pénzügyi feltételeinek megteremtése az intézményi dolgozók részére.
27) A dolgozókra is és az intézményvezetıkre is egy egységes, elismerési, értékelési rendszer
kidolgozása és az ebbıl következı elismerésekre fedezet biztosítása.
28) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések:

Önkormányzat
a) Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévı tervek alapján.
b) Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje.
c) Térfigyelı rendszer bıvítése.
d) Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas
Gábor tervei alapján.
e) Kollégium 2. emeletének oktatási célra történı átalakítása.
f) A Fekete István Általános Iskola technika termének tornateremmé történı átalakítása.
g) Út-, járdaépítés, karbantartás.
h) Energia költségek racionalizálása, csökkentı tényezık megkeresése.
i) Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok bérbeadása.
j) Városközpont rendbetétele.
k) Sportcsarnokban további fejlesztések végrehajtása (pl. lelátó).
l) Települési közterület felügyelı alkalmazása.
m) Dózsa György út két oldalán található, helyi védettséget élvezı platánfák karbantartása.
n) A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása.
o) Iskolató és környékének rendezése.
p) Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetıségének
megvizsgálása.
q) Sportpálya öltözıjének festése.

Polgármesteri Hivatal
a) Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása.
b) Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkenner, fax) beszerzése az
Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN
multifunkciós eszköz helyett.
c) Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje,
gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as
nyomtató cseréje.
d) Polgármesteri Hivatal épületében légkondicionáló berendezés felszerelése.
e) Tisztasági festés folytatása.
f) Irattár kialakítása (járás)
g) Közigazgatási átszervezésbıl adódó eszközök pótlása.
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Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
IGSZ iroda
a)

1 db számítógép konfiguráció vásárlása.

Iskola konyha
b)Burgonyakoptató cseréje.
a) Konyhai robotgép cseréje.
Óvoda konyha
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Villanysütı (háromrészes Ges 003) beszerzése.
Konyhai szeletelı (ZV20) beszerzése.
Burgonyakoptató beszerzése.
Fızıüst (gáz üzemeléső, 300 literes RKG 280-as) beszerzése.
Botmixer (Vartex 45-ös szár sebesség szabályzós) beszerzése.
Sütılap (elektromos bordázott felület) beszerzése.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
Óvoda
a) Csoportszoba bıvítés. Három csoportszoba, közlekedı, tornaszoba, fejlesztıszoba, logopédiai
szoba, mosdóhelyiség. (DAOP pályázat segítségével, szükséges önrész biztosítása: 10,5 millió
Ft)
b) Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm). Új parketta fektetése, csiszolása,
lakkozása 4 soron, szegélylécezés.
c) Gyermekmosdók cseréje (12 db).
d) Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje.
e) Videó megfigyelı rendszer kiépítése.
f) Udvari játékok festése. Új játékok telepítése esetén telepítési engedély beszerzése.
g) Lapos tetı szigetelése a székhely intézményben. (KEOP pályázat keretében, árajánlat
folyamatban)
h) Székhely intézményben ajtó-ablak csere, hıszigetelı vakolattal való ellátás. (KEOP pályázat
keretében, árajánlat folyamatban)
i) Székhely intézményben meleg víz ellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer cseréje.
(KEOP pályázat keretében)
j) Szent L. utcai óvoda tetı cseréje. Cserép, gerendák, illetve tetılécek cseréje. Hıszigetelı
vakolat, külsı ablakok, ajtók cseréje. Kazán, illetve meleg víz korszerő biztosítása. (KEOP
pályázat keretében, árajánlat folyamatban)
k) Rákóczi úti óvodában külsı ablakok, ajtók cseréje. Az épület hıszigetelı burkolattal történı
ellátása. Meleg víz biztosítása napkollektorok segítségével. (KEOP pályázat keretében,
árajánlat folyamatban)
l) Mindhárom óvodában az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása,
konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz
tetıszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása, kinti raktár villamos berendezéseinek
védelmére ÁVK beépítése, trafó biztosítása a karbantartási munkálatokhoz).
m) Rákóczi úti óvodában internet szolgáltatás biztosítása.
n) A székhely és a telephely intézményekben névtáblák elhelyezése.
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Bölcsıde
a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése.
b) Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény,
gondozónıi asztalok, székek)
c) Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése.
d) Étkezı bútor, tálaló szekrény, játéktároló beszerzés, falvédı burkolatok felszerelése, ajtók
kivágása.
e) Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás.
Felsılajosi Óvoda
a) Hangszerkészlet beszerzése.
b) Zárható fémszekrény beszerzése a tőzveszélyes anyagok tárolására.
c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése.
d) Udvari játékok beszerzése.
e) Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje.
f) Ajtók, ablakok külsı mázolása.
g) Szilárd tüzeléső kazán beszerzése.
h) Kémény kialakítása.

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
a) A kollégium további funkcióját meghatározó döntés függvényében a kollégiumi rész második
szintjének átalakítása az oktatás számára (költség: A Farkas Építésziroda tervei alapján)
b) A központi épület volt pedagógus lakásainak (3 db) visszaállítása az oktatás részére (technika
terem, új informatikai blokk, „kistornaterem” kialakítása). (költség: A Farkas Építésziroda
tervei alapján)
c) A Ceglédi út által határolt (Sportcsarnok és kollégiumi szárny által zárt rész) udvar közlekedı,
sorakozó részének burkolása, használhatóvá tétele, füvesítése. (Az épületek külsı szigetelése
által, a munkagépek sártengerré változtatták az udvart)
d) A központi épület tantermeinek aljzatburkolat (linóleum) cseréje, balesetveszélyt kiküszöbölı
javítása. A burkolatok az illesztésnél felkoptak, hiányosak, így balesetveszélyesek.
e) A központi épületben, valamint a Súry-telephelyen is elektromos hálózat bıvítésre lenne
szükség a megnövekedett igénybevételek (számítógépek, interaktív táblák, stb.) és a falban
lévı elöregedett kábelek miatt. (Ezt a terhelést a vezetékek nem bírják).
f) A központi iskola udvari sportpályái közül legalább egy felújítása (bitumen borítás), a
pályákat elválasztó dróthálók cseréje.
g) A felújított központi épület régi szárnya elıtti udvar parkosítása, kültéri tanhelyszínné
alakítása kerékpártárolóval.
h) Tanulói asztalok, székek beszerzése.
i) Zárható ruhatároló szekrények tanulóknak.
j) Teakonyha kialakítása a központi épületben a dolgozók részére.
k) Központi épület kerítés (Ceglédi út; Május 1. út)
l) Központi épületnél kamerarendszer kiépítése.
m) Központi iskola régi szárnyának folyosó festése olajlábazattal (fszt.+em.)
n) Eszközigény (főnyíró, elektromos behajtó, svédfogó, villás kulcskészlet, széf)
o) 1 fı portás/gondnok alkalmazása a sportcsarnokban.
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Felsılajosi Iskola
a) Iskolai épület vakolatának javítása és festése
b) Táblák, mosdók, konyha tisztító festése
c) Mosogatógép, az étkeztetéseket követıen, edényeink korszerő és idıtakarékos tisztításához
d) Megrongálódott padok cseréje (két tanteremben)
e) Elavult, állandó szerelést igénylı konvektorok cseréje
f) Nyílászárók cseréje, esetleg festése
g) Könyvtári polcrendszer bıvítése
h) Hordozható erısítıs CD-s magnó mikrofonnal mősoraink hangosításához, színvonalasabb
elıadások érdekében
Munka és Tőzvédelmi biztos által javasolt javítások:
i) Két tanterem világításának felújítása, korszerősítése
j) Bıvítést eredményezı belsı átalakítások
/tanári, könyvtár, számítástechnika terem és osztályterem falbontás általi változtatása/
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében:
a) Kazán cseréje.
b) Főtıtestek szabályozhatóságának megteremtése.
c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje.
d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történı kiváltása.
e) Az aula és az üvegfüggöny hı hídjának kezelése.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
a) Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék beszerzése.
b) Videokamera vásárlása.
c) Ereszek homlokdeszkáinak, valamint nyílászárók festése.
d) Tetı javításának további munkálatai.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, aljegyzı
Határidı: 2012. november 30.

Basky András polgármester: Szeretném megköszönni mindenkinek az aktív közremőködést a
koncepció kialakításánál.
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2. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
intézményvezetıi beosztására kiírt pályázati felhívás visszavonása, új pályázat kiírása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A múltkori ülésünkön már egyszer elfogadtuk ezt a pályázati kiírást, de
egy apró módosítást kell végrehajtanunk, mert a határozattal elfogadtuk azt is, hogy hol jelentessük
meg a hirdetést, és ebben benne van a Hivatalos Értesítıben is. Na most ennek a hirdetési díja
316.000.- Ft, azt javaslom ez kerüljön ki belıle, hiszen másik 3 helyen is hirdetjük, feleslegesen ne
dobjunk ki ennyi pénzt. Aki pályázni szeretne ilyen állásokra, az úgyis tudja, hogy hol kell ezeket a
pályázatokat keresni. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Józsáné dr Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Személyes érintettséget szeretnék bejelenteni, és én nem
szavazok.
Basky András polgármester: Rendben, akkor aki elfogadja a határozat-tervezetet, melyben
visszavonjuk az elızı pályázati kiírást az egészségház vezetésére, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1
fı, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
170/2012. (XI. 29.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására
164/2012. (X. 25.) ÖH-val kiírt pályázati felhívás visszavonása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor
Önkormányzata a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására 164/2012. (X. 25.) ÖH.-val kiírt pályázati
felhívás visszavonja.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor
Önkormányzata felkéri az aljegyzıt a jelenlegi pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapjáról való töröltetésére, egyúttal arra, hogy az 1.) pontban foglaltakról Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés második határozat-tervezetét szavaztatom,
melyben újra kiírjuk a pályázatot, csak a Hivatalos Értesítıben való hirdetést kivettük belıle. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott - az alábbi határozatot
hozta:
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171/2012. (XI. 29.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi
beosztására pályázati felhívás kiírása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának gesztor önkormányzata
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
intézményvezetıi állásának betöltésére pályázatot ír ki
(1)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
(2)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendelet, illetve
(3)
a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 13/2002. (III. 28.)
EüM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint:
Pályázati felhívás
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának gesztor önkormányzata
pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye intézményvezetıi beosztásának betöltésére.
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Betöltendı munkakör: jogi szakértı
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı
A magasabb vezetı megbízás idıtartama: A megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
A megbízás kezdı napja: 2013. április 1.
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. március 31.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
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A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító
okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges
tevékenységek ellátása.
A megbízás feltételei:
-

-

-

-

büntetlen elıélet;
tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá,
magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú melléklete, vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti
szakirányú felsıfokú iskolai végzettség,
legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy öt év vezetıi
gyakorlat,
- az intézményben fennálló határozatlan idıre szóló kinevezés, illetıleg a vezetıi
megbízással egyidejőleg felsıfokú végzettségő vagy felsıfokú szakmai képesítést
igénylı munkakörben történı határozatlan idıre szóló kinevezés;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: ------A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.
Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 250 %-a.
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje:
- postai úton: 2013. január 15.
- elektronikus úton: 2013. január 15. 15,00 óra
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete bírálja el Felsılajos község polgármestere véleményének kikérésével.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó szakmai életrajzát;
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági
bizonyítványát;
- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait;
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat;
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
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-

-

-

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és
43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn;
a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)
- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu)
- Szociális Közlöny,
- Oktatási és Kulturális Közlöny,
- Egészségügyi Közlöny.
A kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történı publikálás
idıpontja: 2012. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76457-575-ös telefonszámon.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

3. Napirendi pont
A lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11 hrsz-ú közterület
nevének pontosítása, a 1212 hrsz-ú közterület nevének megerısítése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben látható, hogy az elmúlt idıszakban mennyi terület
volt, amit elneveztünk, most két utcának a nevéhez nyúlnánk hozzá, az egyik a Fülemüle, itt csak egy
helyesírási hibát javítunk ki, a másik pedig a rendezetlen házszámú „másik” Fülemüle utca, mely a
Csalogány utca nevet kapja, ez ugyanazon madárfajnak a népies neve. Így a jelenleg kialakult kettıs
helyzet frappáns lezárásra kerülne. A 1212hrsz-ú közterületnek pedig a Beneszél nevet adnánk. A
PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki egyetért az utcanevekkel,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás,
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
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172/2012. (XI. 29.) ÖH.
A lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11 hrsz-ú közterület
nevének pontosítása, a 1212 hrsz-ú közterület nevének megerısítése

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterületnek
2012. december 15-i hatállyal a Csalogány utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer
szerinti lesz.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1176/11 hrsz-ú közterület
nevét megerısíti, helyesírását pontosítja Fülemüle utca formájában.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1212 hrsz-ú közterületnek
2012. december 15-i hatállyal a Beneszél utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer
szerinti lesz.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29, illetve december 15.

4. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi munkaterve
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Egy munkatervet amikor összeállítunk, látjuk azokat a feladatokat,
amiket biztosan el kell végeznünk az év folyamán. Egy módosítást szeretnék kérni, mégpedig, hogy a
költségvetés I. félévének végrehajtása augusztusra lett írva, ezt tegyük át szeptemberre. Az Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban?
Apró Ferenc képviselı: 2013. szeptember 1-én lesz 20 éve, hogy Lajosmizsét várossá avatták.
Javaslom, hogy egy ünnepi Képviselı-testületi ülést hívjunk össze ennek tiszteletére, és ezt tegyük
bele a munkatervbe.
Basky András polgármester: Én ezt a javaslatot maximálisan támogatom, de mivel szeptember 1-e
vasárnapra esik, így konkrét dátumot nem mondanánk, hanem egy ünnepi Képviselı-testületi ülést
terveznénk valamikor augusztus-szeptember hónapra. Megfelel így?
Apró Ferenc képviselı: Igen.
Basky András polgármester: Rendben, egyéb javaslat, kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki
elfogadja a munkatervet az elhangzott módosításokkal, (ünnepi Képviselı-testületi ülés, költségvetés
I. félévi beszámoló áthelyezése szeptemberre) kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
173/2012. (XI. 29.) NORMATÍV határozata
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének 2013. évi munkaterve

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület
2013. évi munkatervét:
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
2013. évi munkaterve
A Képviselı-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Városháza díszterme
A Képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai:
2013. január
1. Köztisztviselık munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı 2013. évi célok
meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2012. évi munkateljesítményének értékelésérıl
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens

Elızetes bizottsági tárgyalás:

-

2. Jelentés a 2012. július 1-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által

meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens

Elızetes bizottsági tárgyalás:

-

3. Interpelláció
2013. február
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (...) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség vezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrıl
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Intézményvezetık
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi és Sport Bizottság
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. ( …) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Dömötör Klára irodavezetı
Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:

Basky András polgármester

Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltségvezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltségvezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
intézményvezetıi beosztására kiírt pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálása
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Elızetes bizottsági tárgyalás:
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7. Interpelláció
2013. március
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (….) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Elıkészítésért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Ügyrendi és Sport Bizottság

3. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás és munkaszervezetében 2012. II. félévében végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Horváth Sándor pályázati referens
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

4. Lajosmizse Város Kulturális rendezvény naptárának elfogadása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Nagy Judit irodavezetı
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

6. Interpelláció

2013. április
1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
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Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (...) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dömötör Klára irodavezetı
Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

3. 2012. évi belsı ellenırzési jelentés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Jegyzı
Jegyzı
dr. Balogh László belsı ellenır
Intézményi belsı ellenır
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:
4. Interpelláció
2013. május

1. A 2013. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:

Basky András polgármester
Jegyzı

Elıkészítésében résztvevı:

Nagy Judit irodavezetı

Elızetes bizottsági tárgyalás:

Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményének
átfogó beszámolója a 2012. évrıl
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
EGYSZI Intézményvezetı
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatala 2012. évben végzett munkájáról
Elıterjesztı:
Jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
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Elıkészítésében résztvevı:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzatok Intézményeinek Bizottsága
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi és Sport Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a
2012. évrıl
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
6. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évrıl
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Guti Istvánné igazgató
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
7. Interpelláció
2013. június
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (...) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Veszelszki Klára IGSZ vezetıhelyettes
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi
beosztásra kiírt pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálása
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

3. XX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
4. Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
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Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi és Sport Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

5. Kettızött közterület-nevek, „vasúton túli” még rendezetlen belterület helyzetének rendezése
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítésért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésben résztvevı:
Faragó Ágnes építéshatósági ügyintézı
Kovács Gábor építéshatósági ügyintézı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
6. Interpelláció
Szünet

2013. július
2013. augusztus

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (...) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
IGSZ vezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Jelentés a 2013. január 1-tıl 2013. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által
meghozott és 2013. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról
Elıterjesztı:
Jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Elızetes bizottsági tárgyalás

-

3. Interpelláció

2013. augusztus vagy szeptember hónapban a Képviselı-testület ünnepi ülést tart a város 20 éves
évfordulója alkalmából.

2013. szeptember
1. Jelentés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
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IGSZ vezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetırıl szóló 18/2007.
(V. 10.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Elıkészítésért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dodonka Csaba pályázati referens
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítésében közremőködı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Kecskeméti Városi Rendırkapitányság
képviselıje
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltségvezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

5. Interpelláció
2013. október
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete a Lajosmizse és Felsılajos települések helyi hulladékgazdálkodási tervérıl szóló
25/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítésért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakossági kezdeményezésre
önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út- és járdaépítésekrıl szóló 39/2005.
(XII. 01.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Elıkészítésért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Basky András polgármester
Jegyzı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

3. Interpelláció
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2013. november
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (...) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Basky András polgármester
Jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
IGSZ vezetı
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Elızetes bizottsági tárgyalás:

2. Jelentés a 2013. évi költségvetés I-III. n. évi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit Irodavezetı
IGSZ vezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi és Sport Bizottság

4. 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Jegyzı
Jegyzı
dr. Balogh László belsı ellenır
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

5. Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról
Elıterjesztı:
Jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde átfogó beszámolója a 2012/2013-as
nevelési évrıl
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Kocsis Györgyné intézményvezetı
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
7. Interpelláció
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2013. november

Közmeghallgatás

2013. december
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve
Elıterjesztı:
Basky András polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Terenyi Helga titkársági ügyintézı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi és Sport Bizottság
2. Interpelláció

5. Napirendi pont
„Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Nagy örömmel tölt el mindenkit, hogy nyert a belvizes pályázatunk. A
projekt összköltsége 222.996.800.- Ft, ebbıl a támogatás 200 millió Ft, az önerı pedig 22 millió Ft.
Ezzel kapcsolatban meg kell hoznunk bizonyos döntéseket. Az egyik ilyen, hogy amikor benyújtottuk
a pályázatot, még 25 % volt az Áfa, amely azóta mint tudjuk jól, 27 % lett. Az Áfa kompenzáció miatt
megemelkedett önrészt el kell különítenünk a 2013. évi költségvetésünkben. Ezt a projektet azt
gondolom, hogy mindenképpen meg kell valósítanunk, hiszen a városnak sosem lesz 200 millió
forintja, hogy ezt megcsinálja. A pályázatban lehetıség lenne az Iskola tóhoz bejövı rendszerek
felújítására, a tó kotrására, a Posta tó rendezésére, a Kossuth Lajos utcai csatornahálózat felújítására, a
Ladánybenei út felé a vízelvezetés megoldására. Ha elfogadjuk a határozat-tervezeteket, vélhetıen
már tavasszal hozzákezdhetünk a munkálatokhoz. A PTK és MG bizottság tárgyalta az anyagot,
elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor a
kiosztósként megkapott határozat-tervezetet szavaztatom elıször, az eredeti I. határozat helyett,
melyben a pályázat önerejének biztosításáról döntenénk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

174/2012. (XI. 29.) ÖH.
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése” címő pályázat önerejének biztosítása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 154/2011. (X. 20.)
önkormányzati határozat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés meghozatalával
egyidejőleg a 154/2011. (X. 20.) önkormányzati határozat 3.) pontja és annak melléklete
hatályát veszti:
„ 3.) A projekt összes költsége 234.096.200 FT. A projekt elszámolható költsége 226.471.500
Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: 203.824.350 Ft.”
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a DAOP-5.2.1/A-112011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő
pályázat megvalósításához szükséges önrészt (forrás: kedvezményezett hozzájárulása),
22.647.150.- forintot a 2013. évi költségvetésében elkülönít.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. november 29.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés második határozat tervezetét szavaztatom, mely a
projektmenedzsmenti feladatot ellátására vonatkozik. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
175/2012. (XI. 29.) ÖH.
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése” címő pályázat projektmenedzsmenti
feladatainak ellátása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város
vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat megvalósításában közremőködik, valamint a
hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi feladatokat:
- projektmenedzseri,
- pénzügyi szakértıi feladatok.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. november 29.
Basky András polgármester: Most az elıterjesztésben szereplı harmadik határozat-tervezetet
szavaztatom, mely az önerı megpályázására vonatkozik EU Önerı Alapból. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
176/2012. (XI. 29.) ÖH.
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése” címő pályázat önerejének
megpályázása EU Önerı Alapból
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EU
Önerı Alap felhasználására a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat
esetében vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be pályázatot.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. november 29.
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6. Napirendi pont
I. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi
helyzetérıl
II. A jegyzı beszámolója az adóztatásról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ebben az anyagban két összefüggı dolgot terjesztettünk a Képviselıtestület elé, mely szorosan összetartozik. Elıször az I-III. negyedévi beszámolóról szeretnék egy pár
szót mondani. Látszik, hogy hogyan állnak az intézmények kiadásai a szeptember 30-i állapot szerint.
Ez egy nagyon szoros költségvetés, ezt már sokszor elmondtuk, de reményeink szerint tartható az év
hátralévı részében is. Az adóztatásról szóló beszámolóval jogszabályi kötelezettségünknek szeretnénk
eleget tenni. Itt részletesen látszik, hogy milyen adónemben mennyi pénz folyik be. A PTK bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Csak kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogy az
önkormányzat bevételi oldalán 64,3%-ra, ezen belül a hivatal bevételei 120,5 %-ra, az IGSZ bevételei
78,3 %-ra, az önkormányzat bevételei 62,3 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A
mőködési bevételek jónak mondhatóak. A felhalmozási oldalon a két nagy pályázatunknál a lehívás
még nem történt meg, ezek a negyedik negyedévben kerülnek kifizetésre. De ezek a mutatók szépen a
helyükre fognak kerülni. A kiadási oldalon is minden rendben van idıarányosan. Össz egészében
megállapítható, hogy az önkormányzat mőködése 2012-ben is rendben volt. A PTK bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése?
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az elıterjesztés 11. oldalán látható elévülésekkel kapcsolatban
szeretném kérdezni, hogy ezek már nem hajthatóak be?
Basky András polgármester: Megkérem kolleganımet, Mezeiné Hrubos Henriettét, hogy
tájékoztasson minket.
Mezeiné Hrubos Henriette adóügyi ügyintézı: Sajnos ezek az elévülés miatt már nem hajthatóak
be. Ebbe vannak olyan cégek is, akik már felszámolás alatt vannak, és ahogy telik az idı, elévül a
tartozásuk. A magánszemélyeknél is vannak olyanok, akiken egyszerően nem tudjuk behajtani, nincs
jövedelmük, munkahelyük, vagyonuk.
Basky András polgármester: Az adóztatás mindig is egy nagyon nehéz feladat volt. Apró Ferenc kér
szót.
Apró Ferenc képviselı: Annyit azért szeretnék elmondani, hogy a helyi adóknál látszik, hogy 95,2
%-ra teljesültek a bevételek, ami azért 20 millió Ft-al több, mint amit terveztünk. Ezt a lajosmizsei
emberek fizették be, köszönet nekik érte.
Basky András polgármester: Valóban nagyon fontos egy település életében, hogy például mennyi
iparőzési adó folyik be. 22 olyan város van az országban, akiknek nem kell, hogy segítsen az állam,
mert nincsen adósságuk, ezek közül az egyik Lajosmizse. Ez nem sikerülhetne a helyi lakosok,
vállalkozások nélkül. Ehhez hozzátartozik ez a szoros költségvetés is, hogy addig nyújtózkodunk,
ameddig a takarónk ér. Ahol az átlag feletti iparőzési adó van, ebbıl a leosztásnál azok a települések is
fognak részesülni, ahol egyáltalán nincs iparőzési adó bevétel. Van-e valakinek még kérdése,
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az elıterjesztés elsı határozattervezetét, mely az I-III. negyedéves beszámolóról szól, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi
határozatot hozta:
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177/2012. (XI. 29.) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata
2012. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester
beszámolóját a 2012. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel
együtt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés második határozat-tervezetét szavaztatom, mely
az jegyzı beszámolója az adóztatásról, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:

178/2012. (XI. 29.) ÖH.
A jegyzı beszámolója az adóztatásról
HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzatának
adóztatásról szóló beszámolót.

Képviselı-testülete

elfogadja

az

önkormányzati

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

7. Napirendi pont
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévrıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága alaposan kitárgyalta a
beszámolót a bizottsági ülésen, megkérem elnök asszonyt, számoljon be nekünk róla.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Sápiné Zsuzsa beszámolója egy tényfeltáró beszámoló. Az
igazgató asszony beszámolója nagyon tartalmas, sok oldalról mutatja be az iskolában végzett munkát.
Beszámol az elért eredményekrıl, és rámutat mindazokra a körülményekre, melyek az oktatási munkát
nehezítik, mind emberi oldalról, mind pedig a tárgyi feltételek hiánya oldaláról. A beszámoló nem
szólhat még arról az örömteli fejlesztésrıl, amely szinte az idei tanévvel együtt kezdıdött az általános
iskolában, nevezetesen az energetikai pályázat keretében megvalósuló külsı hıszigetelésrıl, illetve a
nyílászárók cseréjérıl. Erre a fejlesztésre már égetıen nagy szükség volt az intézménynél. A
beszámoló egy helyzetelemzéssel kezdıdik. Településünkön magas a munkanélküliek száma, sokan
részesülnek szociális segélyben, hiszen 1047 gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi
támogatást. 260 gyermek szülıje halmozottan hátrányos helyzetőnek vallotta magát, ez a tanulók
36,78 %-a. Egy ilyen szinten terhelt társadalmi környezet erısen befolyásolja, nehezíti az iskolában
folyó oktatási munkát. A megyeszékhely közelsége továbbra is meghatározó a diákelvándorlás
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tekintetében, annak ellenére, hogy számos intézkedés történt ennek megakadályozása érdekében.
Például a sávos oktatás bevezetése, az emelt matematika, a sportiskola létesítése, nyelvoktatás, stb.
Azonban hiányoznak a tanulást segítı eszközök, például az interaktív táblák, valamint egyáltalán nem
jut pénz interaktív tananyagokra sem. A beszámoló kitér a pedagógusok munkájának egyedi
értékelésére is. Célként emeli ki a tanárok között az egyenlı teherviselés fontosságát, valamint
beszámol a törvény adta lehetıségek közötti vezetıi elmarasztalások szükségességérıl is. Az
iskolában elért eredményekrıl szeretnék néhány szót mondani. A végzett diákjaink 57 %-a
gimnáziumban, illetve szakközépiskolában tanul tovább. Mind a nyolc évfolyam tanulói szép számban
vesznek részt tanulmányi versenyeken, sport versenyeken, ahol igen elıkelı helyezéseket érnek el. Az
országos kompetencia mérés eredményei a következıképpen alakultak: matematikából és
szövegértésbıl a 6. és 8. évfolyamon az alapszint alatt teljesítı tanulók száma a mért diákoknak a fele.
Ez nagyon elkeserítı eredmény. A tegnapi bizottsági ülésen határozatot hoztunk arra vonatkozóan,
hogy a fenntartó igényfelmérést végez 2013. március 31-ig a nyári iskolai napközit illetıen. Kérjük az
érintett szülıket, hogy megfelelı komolysággal kezeljék a jelentkezéseket, és idıben jelezzék
igényüket a nyári napközire. Az elmúlt tanév volt az elsı tanulmányi év Sápiné Zsuzsa vezetése alatt.
Én a magam részérıl sok kis apró pozitív irányú változást látok az iskola életében, amely a jobb és
színvonalasabb oktatást szolgálják. Köszönjük a pedagógusok lelkes és kitartó munkáját, és jó munkát
kívánok nekik a 2013. január 1-tıl hatályos Köznevelési Törvény szerinti új szervezeti rendszerben is.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Egy pár gondolatot szeretnék én is elmondani. Az
jól látszik, hogy a pedagógusoknak egyre nehezebb dolga van, hiszen átalakulóban van a szülıi
társadalom is. Ahhoz, hogy az intézmény tökéletes legyen, még nagyon sok mindent kell változtatni,
de én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Köszönöm mindenkinek a türelmét, akik átvészelték ezt a
három hónapot a felújítás alatt, tudom, hogy nem volt könnyő, de megérte. A januári változások miatt
a pedagógusok átkerülnek a Klebersberg Intézethez. Szeptemberben döntöttünk arról, hogy tovább
kívánjuk mőködtetni az iskolát, csak jelzem, hogy a Kecskeméti Kistérségben rajtunk kívül csak
Szentkirály döntött így, mindenki más át szeretné adni ezt a feladatot az államnak. Az biztos, hogy
januártól ugyanúgy fog az iskola mőködni tovább, de vannak még nyitott kérdések, például, hogy az
interaktív táblát ki fogja majd beszerezni, az állam vagy az önkormányzat. A múlt héten Palotás
Józseffel találkoztam, aki a Kecskeméti Klebersberg Intézet vezetıje, akivel azt gondolom, hogy egy
nagyon korrekt együttmőködést tudunk majd kialakítani. Köszönjük a pedagógusok munkáját, és a
továbbiakban is sok sikert kívánunk nekik. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel a
napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az iskola beszámolóját,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás,
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

179/2012. (XI. 29.) ÖH.
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
átfogó beszámolója a 2011/2012-es tanévrıl

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános
Iskola, Kollégium és Sportiskola 2011/2012-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.
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8. Napirendi pont
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2011/2012-es
nevelési évrıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Szintén egy igen tartalmas beszámolót kaptunk az óvodától is, melyet
az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megtárgyalt, megkérem ismét elnök asszonyt,
tájékoztasson minket.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Kocsisné Anikó is elkészítette igen tartalmas beszámolóját az
elmúlt nevelési évrıl. Nekem mindig az az érzésem, hogy az oviban a körülményekhez képest egy
nyugodt, kiegyensúlyozott nevelési munka folyik. A rendelkezésre álló erıforrások megfelelıek
humánerıforrás tekintetében. Az óvónık folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, ami
véleményem szerint nagyon fontos dolog. A neveléshez, a különbözı foglalkozásokhoz, oktatáshoz
szüksége eszközök pótlása, felújítása, karbantartása folyamatos, figyelembe véve a rendelkezésre álló
szerény anyagi lehetıségeket, kihasználva minden lehetséges pályázati erıforrást. Az a társadalmi és
gazdasági környezeti hatás itt is tapasztalható, ami az iskolai beszámolóban már elhangzott. Évrıl évre
nı a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma. A beilleszkedési
zavarokkal küzdı, és az SNI gyermekek száma is emelkedı tendenciát mutat. Ezek a szomorú
körülmények engem mindig nagyon elgondolkoztatnak, hogy vajon egy országos jelenségrıl van-e
szó, vagy ez csupán helyi jelenség? A településünkön egyre több a nehéz helyzetben élı családok
száma, egyre több a munkanélküli, egyre több az átmenetileg vagy véglegesen kilátástalan helyzetbe
kerülık száma. Természetesen ennek részesei a kisgyermekek is, és a nagyobb gyermekek is. A
városvezetés vajon megtesz-e mindent ennek a jelenségnek a kezelésére, túl azon, hogy a
rendelkezésre álló különbözı szociális juttatásokban részesíti a családokat? Sikerült-e
bekapcsolódnunk abba az országos közmunka programba, amelyben széles tömegeket tudnánk
foglalkoztatni? Tettünk-e lépéseket annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre
Lajosmizsén? Tárgyaltunk-e befektetıkkel, akik ide hoznának munkaerı igényes vállalkozásokat?
Szerintem ezek mind nagyon súlyos és nehéz kérdések. A beszámoló elsı része a sikeres nevelési
munkáról szól. Nagyon jó érzéssel olvasom az anyag azon részeit, ahol a következetes nevelési munka
eredményeként az óvodában mőködı gyógypedagógus és logopédus eredményesen tud segíteni az arra
rászoruló gyermekeknek. Az eredmények mérhetıek, és számokkal is kimutathatóak. Azt gondolom,
ez kiemelkedıen fontos a kisgyermekek életében, és a település jövıje tekintetében is. Az iskolába
készülı óvodás korú gyermekek az országosan is alkalmazott Difer méréssel, - mint mérhetı és
számszerősíthetı teljesítménymutató index- kerülnek az iskola elsı osztályába. Ezek a
teljesítménymutatók 75 % körül mozognak minden óvodai csoportban, azt hiszem ez igen jónak
mondható. A Felsılajosi tagintézménybe 54-56 kisgyermek jár, közülük szociálisan hátrányos
helyzető 21 kisgyermek, ez is nagyon magas szám. Az óvodában mérték a szülıi elégedettséget is,
melybıl kiderült, hogy a szülık elégedettek az óvodában dolgozók munkájával. A bölcsıdében az
engedélyezett létszám 24 fı, telt házzal mőködik az intézmény, és a várólistán szereplı gyermekek
száma a beszámoló készítésekor 10 fı. A bölcsıdében rendkívül sok színes program várja a
kisgyermekeket, ahol nagyon jól érzik magukat. Nagyon fontos megemlíteni, hogy már a bölcsıdében
van szőrés, és fejlesztı pedagógus is. Tehát a fejlesztés már ebben a nagyon korai szakaszban
elkezdıdik. Köszönjük az óvoda, a Felsılajosi tagintézmény, valamint a bölcsıde valamennyi
munkatársának a lelkes, eredményes munkáját, és további jó munkát kívánok nekik. Az ÖIB
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Egy dologra szeretnék reagálni az elhangzottakkal
kapcsolatban, a közmunka programba lehetıség szerint mindenkit bekapcsolunk, akit lehetséges. A
munkahelyteremtéssel kapcsolatban pedig az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy vállalkozásokat
hozzon létre, hanem, hogy támogassa ıket, ahogy lehet. Én azt gondolom, hogy ezt mi megtesszük.
Az elmúlt idıszakban is számtalan területet minısítettünk át ipari övezetté, ezzel is megkönnyítve a
munkájukat. Például a jövıre elkezdıdik a Scania beruházása az autópálya mellett. A közmunka
programot nehéz úgy véghezvinni, hogy az eredményes legyen.
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretném megerısíteni a Mártit abban, hogy itt mind a
két félnek akarni kell, tehát a szülıknek is. Tudjuk, hogy a Dél-Alföldi régióban nagyobb ütemben nı
a szakadék a társadalmi rétegek között. Sok esélyegyenlıségi programban részt veszünk, amelyek
komoly lehetıségeket biztosítanak a szülıknek is és a gyermekeknek is.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az óvodavezetı, az
óvónık, daduskák, és minden dolgozó munkáját. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs, aki elfogadja az óvoda beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

180/2012. (XI. 29.) ÖH.
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
beszámolója a 2011/2012-es nevelési évrıl
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsıde 2011/2012-es nevelési évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

9. Napirendi pont
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012 évi munkájáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Köszönjük szépen elnök úrnak és parancsnok úrnak a tartalmas
beszámolót. Nagyon sok olyan információt kaptunk belıle, ami megerısít minket abban, hogy fent
kell tartani a tőzoltóságot. Számos olyan eset van, amikor komoly értékeket mentettek. Jó érzés az, ha
az ember egy ilyen tőzoltóságra bízhatja magát. Például most legutóbb a régi játszótérnél vágták ki a
nyírfákat, melyek már balesetveszélyesek voltak. A PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a
beszámolót. Kérdezem elnök asszonyt, kíván-e hozzászólni?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A 2011-2012. évi tőzoltósági beszámolót Koller Dániel
elnök úr, Szarvas Attila volt tőzoltó parancsnok, és Sánta Tibor jelenlegi tőzoltó parancsnok tollából
olvashatjuk. Szervezeti változások történtek, április 1-tıl önkormányzati tőzoltósággá alakult, más
finanszírozással. Az eddigi 70 %-os állami támogatás lecsökkent 61 %-ra. A négy önkormányzat,
mely összefogott, Ladánybene, Lajosmizse, Felsılajos és Táborfalva, komoly erıfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a tőzoltóságot fenn tudja tartani. Köszönet illeti meg a tőzoltók munkáját is,
hiszen sokszor embertelen körülmények között dolgoznak.
Koller Dániel képviselı, LÖTP elnök: Köszönetet szeretnék mondani a Lajosmizsei
önkormányzatnak is, hogy kiálltak a tőzoltóság mellett. Szeretnék egy örömteli hírt megosztani
önökkel, mégpedig, hogy a 8000 literes vízszállítónk újra mőködıképes állapotba került, miután
sikerült vásárolnunk hozzá egy motort. Ez négy tőzoltó autónyi vizet tud egyszerre szállítani. Ez
nagyon nagy dolog, hiszen a megyébe ez az egyetlen ekkora vízszállító. Kérek mindenkit, hogy írja fel
a tőzoltóság számát, legyen mindenkinek a telefonjában, hiszen sosem lehet tudni, hogy mikor lesz rá
szükségünk: 555-510. Egy jó példa a közelmúltból, amikor egy járókelı hívta a parancsnok urat, hogy
ég a Korona étterem. Tibor riasztotta az egységet, és mire a hivatalos értesítés megjött, addigra el lett
oltva a tőz. Ha nem érkezik ilyen gyorsan a segítség, egészen biztosan nagyobb kár keletkezett volna.
Személyes érintettség miatt nem szavazok.
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Orbán Antal képviselı: Én is köszönöm a tőzoltók munkáját, és jó egészséget kívánok nekik!
Basky András polgármester: Köszönjük a kiegészítéseket. Sánta Tibor mobil száma pedig
30/9155017. Elsısorban a vezetékes számot hívják, de ha sürgıs esetrıl van szó, akkor hívható a
parancsnok úr is. Mindenki mentse el ezeket a számokat, úgy ahogyan a rendırség számát is.
Koller Dániel képviselı, LÖTP elnök: Még egy gondolatot szeretnék hozzáfőzni, hogy valóban
milyen jó döntést hoztunk, amikor támogattuk a tőzoltóságot. Az elmúlt idıszakban Kecskeméten a
hat szerkocsiból csak egy volt bevethetı állapotban, és mi voltunk a tartalékaik. Mindig elismerıen
szólnak rólunk, ez nagyon jó dolog.
Apró Ferenc képviselı: Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy látom, hogy a 15 fıs létszámból 8
fı tanulmányokat folytat, ezt nagyon jó dolognak tartom.
Koller Dániel képviselı, LÖTP elnök: Ez egy kötelezı szakmai elvárás. Akkor már én is szeretném
elmondani, hogy 17-én én is sikeres tőzoltó vizsgát tettem.
Basky András polgármester: Gratulálunk. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata a
tőzoltóság beszámolójával kapcsolatban? Amennyiben nincs, és aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1
fı, Koller Dániel képviselı nem szavazott- az alábbi határozatot hozta:

181/2012. (XI. 29.) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati
Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012 évi munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó
Parancsnokság 2011-2012 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012.november 29.
10. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Minden évben áprilisig el kell fogadni a közbeszerzési tervet, és ha
idıközben valami változás történik, azt fel kell venni a közbeszerzési tervbe is. Most is ez történt. A
csatornás pályázatunknál az NFÜ kiadott közleménybe tájékoztatta a kedvezményezetteket, hogy
lehetıség van a támogatási intenzitást 85 %-ról 95 %-ra növelni, mellyel az önerı mértéke csökkenne.
A benyújtandó mellékletek részeként vagyonértékelést és felújítási és pótlási tervet kell készíteni,
melynek a költsége meghaladhatja a 20 millió forintot, így közbeszerzés köteles. Ezért kell a terven
módosítani. A PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a közbeszerzési terv módosítását, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
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182/2012. (XI. 29.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának
2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és az elıterjesztés melléklete
szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

11. Napirendi pont
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mint már említettem, a tegnapi nap folyamán volt egy egyeztetés. Az
évek során egyre több feladatot láttunk el a kistérségen keresztül. Az elıterjesztés elsı oldalán látható,
hogy milyen típusú feladatok voltak ezek, például pedagógiai szakszolgálat, logopédia, gyermekjóléti
alapellátási feladatok, és még sorolhatnám. Ezekhez mindig plusz normatíva is tartozott, ezért mindig
azt szoktam mondani, hogy ez egy érdekházasság. Viszont 2013. január 1-tıl a plusz normatívákat
nem lehet lehívni, így már nem áll érdekünkben a kistérséget fenntartani, helyette az Aranyhomok
Egyesület venné át ezt a szerepet. Tegnap a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás meghozta a
döntést, hogy nem kívánja tovább mőködtetni a társulást, de a 18 településnek is ki kell nyilvánítania a
véleményét. Nem éri meg ilyen formában mőködtetni tovább, ez teljesen biztos. Vélhetıen az
elkövetkezendı idıszakban számos döntést meg kell még hoznunk ezzel kapcsolatban.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A munkaszervezettel mi lesz?
Basky András polgármester: A munkaszervezet december 31-ével megszőnik, a dolgozók
végkielégítésben részesülnek.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Vannak követelései, kötelezettségei a társulásnak?
Basky András polgármester: A társulás egy jogi személy, vannak még követelései az
önkormányzatoknak vele szemben, és a társulásnak is, ezeket Kecskemét fogja magára vállalni, és ı
viszi végig. A végére mindenki a pénzéhez fog jutni.
Orbán Antal képviselı: A kistérségi kiállítás megmarad?
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy igen, mert az Aranyhomok Egyesületet
fenntartjuk, rajtuk keresztül lehet majd szervezni az ilyen jellegő programokat. Eddig mindkettı
létezett, most csak az Aranyhomok marad. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, és aki egyetért a döntéssel, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás megszőnjön, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

32

183/2012. (XI. 29.) ÖH.
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás megszőntetésérıl
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkéri a
polgármestert, a megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 13. napjáig küldje meg a
Kecskeméti Kistérségi Iroda részére.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a vagyonmegosztási
szerzıdés alapját képezı – jelen elıterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit,
mely szerzıdés-tervezetét a Kecskemét Kistérségi Iroda vezetıje készíti el.
Felelıs: Képviselı-testület és polgármester
Határidı: 2012. november 29.

12. Napirendi pont
Polgármester jutalmára javaslattétel
Elıadó: Belusz László ÜSB elnök
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Tisztelt képviselı társaim! A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A §
(1) bekezdése alapján: „ A képviselı-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek
a végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármester
illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét.” Az önkormányzat 2012-ben is eredményesen
gazdálkodott, teljesítette kötelezı feladatait, hitelfelvételre nem szorult. Az eredményes gazdálkodás
látszik is a III. negyedéves beszámolóból is. Számos pályázat megvalósításra került hitelfelvétel
nélkül, még az iskolai energetikai beruházás is, melynek megvalósítását eleve hitelfelvétellel
indítottuk el. Az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal, a módosító javaslatot elvetve, a múlt évhez
hasonlóan egy havi bruttó jutalmat, azaz bruttó 521.800.- Ft-ot javasolt a polgármester részére a város
vezetése, fejlıdése érdekében végzett munkája elismeréseként. Kérem a tisztelt képviselı tagokat,
támogassák a bizottság javaslatát.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Az elıterjesztésbıl látszik a település elnyert pályázatainak a
felsorolása, ebbıl már mindenki számára jól érzékelhetı az iskola energetikai pályázata, ez valóban
elvitathatatlan fejlıdés. Azt szeretném kérdezni, hogy az önkormányzati dolgozók, illetve az
intézményeknél dolgozó munkatársak kaptak-e jutalmat, illetve fognak-e kapni 2012. év folyamán?
Megvan-e erre a rendelkezésre álló pénzeszköz? Továbbá az intézmények dolgozói megkapták-e
2012. évre az Erzsébet utalványaikat? A pedagógusoknak jövıre már nem tudunk adni Erzsébet
utalványt, mivel nem a mi állományunkban lesznek. A költségvetési koncepció tárgyalásakor azt
mondtuk, hogy az új év az eddiginél is szigorúbb feltételeket és kiszámíthatatlan gazdasági
folyamatokat jelent majd számunkra. Az önkormányzatnál is érvényesülnie kell a racionálisabb,
takarékosabb gazdálkodásnak. Miért nem mérünk közös mércével? Köszönöm szépen.
Basky András polgármester: A bérmegtakarítás terhére lehet jutalmat osztani, az intézményeknél
pedig a minıségi bérpótlék lett kifizetve. Az Egészségházban az Erzsébet utalvány kiosztása
megtörtént.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Köszönöm az észrevételeket, de szem elıtt kell tartani azt az
áldozatkész munkát, melyet egész évben a Lajosmizseiek, a város érdekében olykor szabadságidı alatt
is végzett. Úgy gondolom, hogy nem csak a negatív dolgokat kell kihangsúlyozni, aki dolgozik, az
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követhet el csak hibát. Meg kell látni a sikert, és a jót is. Meg kell nézni a pályázati sikereket, azt a
változást, melyen Lajosmizse elindult. Jövıre kezdıdik városunk életében a legnagyobb beruházás,
mely történelminek mondható. Ahhoz, hogy egy pályázat sikeres legyen, szüksége egy csapat, és élére
egy vezetı. Kérem a tisztelt képviselı társaimat, hogy a bizottság javaslatát támogassák. Köszönöm.
Péli Szilveszter képviselı: Ha azt figyelembe vesszük, hogy hat havi bért is adhatnánk, akkor ez csak
egy töredéke ennek.
Orbán Antal képviselı: Én szeretnék a Mártihoz csatlakozni, azt gondolom, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben nincs itt az ideje annak, hogy jutalmat osszunk.
Koller Dániel képviselı: A megszorítás megvolt, jövıre nem biztos, hogy telik majd rá, azt kérem,
hogy támogassuk.
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a kialakult véleménye
ezzel kapcsolatban, szíve szerint szavazzon mindenki. Én személyes érintettség miatt nem szavazok.
Van-e még ezzel kapcsolatba kérdés, vélemény? Nincs. Akkor kérdezem a képviselıket, hogy aki
egyetért azzal, hogy a polgármester jutalma 521.800.- Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, 1 fı
Basky András polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta:

184/2012. (XI. 29.) ÖH.
Polgármester jutalmára javaslattétel
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ügyrendi és Sport Bizottság
javaslatára Basky András polgármester jutalmát a város fejlıdése, fejlesztése érdekében
végzett munkája elismeréseként 2012. évre 521.800.- Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. november 29.

13. Napirendi pont
Interpelláció
Basky András polgármester: Szeretne valaki interpellálni?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretnék beszámolni arról, hogy a háziorvosi rendelı
kialakítása megtörtént, keddi napon költözik a Svébis doktor, december 10-tıl pedig megkezdi a
rendelését az Egészségház épületében.
Orbán Antal képviselı: A Hírlappal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a csatornával kapcsolatos
írás nem olvasható, olyan apró betősre sikerült. Ezt korrigálni kérném szépen.
Basky András polgármester: Sajnos teljesen igazad van, itt szerkesztési hiba történt. Ez az anyag a
honlapon is megtalálható, és a Hírlapban is újra megjelentetjük.
Orbán Antal képviselı: A fényképekhez is oda lehetne írni, hogy ki készítette.
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Basky András polgármester: Rendben, ha a készítı igényli, akkor semmi akadálya.
Orbán Antal képviselı: Még egy dolgot szeretnék. A Démász emberei vágták a gallyakat, tervbe
van-e véve a fák csinosítása? Mert most nagyon rosszul néznek ki szegények.
Basky András polgármester: Ezt a problémát tapasztaltuk mi is. A Démász kiadta a munkát, melyet
úgy kellett elvégezni, hogy a vezetékektıl 1,5 méterre ne legyen gally. İk nem azt nézték, hogy
mennyire esztétikus, hanem csak mértek és vágtak.
Keresztes Ferenc képviselı: A gally témához szeretnék én is hozzászólni, beszéltem azzal az úrral,
aki végezte a munkát, és megígérte, hogy egy adandó alkalommal el fogja végezni a csinosítást is.
Két hónapja szóvá tettem a Tanácsköztársaság táblát, azóta sem történt semmi sem ez ügyben. A
falevélre is ki kellene találni valamit, mert ezt egyedül nem lehet megoldani.
Basky András polgármester: A táblával kapcsolatban kérdezem Szilágyi Ödön kollégámat, hogy mi
történt az ügyben?
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Megtudtuk, hogy kié a ház, ı nem kívánja levenni, mert a helye
nagyon csúnya maradna.
Keresztes Ferenc képviselı: Én úgy láttam, hogy finoman rá lehetne vakolni.
Basky András polgármester: Azt kérem, az Ödönnel mőködjetek együtt, hátha sikerül megegyezni
valamilyen formában a tulajdonossal. A falevek sajnos szinte egész éven át potyognak. Sajnos arra
nincs kapacitásunk, hogy ezt mi kezeljük teljes egészében. Ebben a lakosság együttmőködésére is
szükség van.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Hová tegyék az emberek a falevelet?
Basky András polgármester: Nem tudjuk vállalni, hogy az önkormányzat kezelje, oldja meg
mindenki. Nyáron sem kérdés, hogy a lenyírt füvet hová tegyék, azt is mindenki el tudja tenni.
Apró Ferenc képviselı: A fenyıfával kapcsolatban mi a helyzet?
Koller Dániel képviselı: A fenyıfa megvan, de elıször a parkot kellene egy kicsit rendbe tenni.
Apró Ferenc képviselı: Az Iskola tó környékén a nádvágással megvárjuk a pályázatot, vagy van rá
esély, hogy hamarabb le lesz vágva?
Basky András polgármester: Van egy vállalkozó, aki megígérte, hogy ha rá tud menni, akkor
megcsinálja, és saját költségén el is szállítja a nádat. Ha ez megtörténik, akkor feltöltjük egy kicsit,
hogy lehessen korcsolyázni rajta.
Péli Szilveszter képviselı: Az utcanevekkel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy van nekünk
egy Ságvári Endre utcánk, ezt meg lehetne-e változtatni, hiszen nem méltó rá.
Basky András polgármester: Képviselıi indítvány szülessen meg, és utána járunk, hogy mivel jár.
Van-e még interpelláció? Nincs. Kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra
adott válaszaimat?
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ.
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Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai
ülésünket ezennel berekesztem 16.25 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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