
 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2008. november  
                18-án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t   
                bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Nagy Erzsébet képviselı 
      Apró Ferenc képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai n y í l t bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 
fı jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más 
önálló napirendi pont tárgyalására javaslata.  
Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom, hogy a „TÁMOP 3.3.2. 
Esélyegyenlıségi programok pályázatának támogatása” címő napirendi pontot 
tárgyalja meg a bizottság. Amennyiben egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával és a kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1./ Temetıfejlesztési terv elfogadása    Basky András 
         polgármester 
2./ TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi programok pályázatá- Basky András 
      nak támogatása”       polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata …../2008. (…) ren- Kutasiné Nagy Katalin 
     delete Lajosmizse Város Önkormányzatának lakásokról jegyzı 
     és helységekrıl szóló 28/2007. (X. 24.) rendeletének mó-  
     dosításáról 
4./ Okmányirodai munkaállomás fejlesztése   Kutasiné Nagy Katalin 
         jegyzı 
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5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének 2009. évi költségvetési koncepciója  polgármester 
5./ „Mindenki ebédel 2009.” pályázat    Basky András 
         polgármester 
6./ 2009. évi nyári rendezvények     Basky András 
         polgármester 
 
7./ Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi vég- Basky András 
     rehajtásáról       polgármester 
    

Z á r t    ü l é s  
 
 
1./ Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosítására Basky András 
     beérkezett ajánlatok megtárgyalása    polgármester 
 
2./ Számlavezetı pénzintézetek kiválasztása   Basky András 
         polgármester 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom, hogy ülésünket a meghívó szerinti 6./ napirendi ponttal kezdjük. Köszöntöm 
Csongrádi Béla Urat, a temetıfejlesztési terv képviselıjét. 
Csongrádi Béla temetıfejlesztési terv képviselıje 
Köszöntöm a bizottság tagjait, szeretném megköszönni ezt a megtisztelı feladatot 
társaságunk nevében. A tervkészítés alapvetı célja az volt, hogy felmértem a temetı 
jelenlegi állapotát és rangsoroljam az elvégzendı feladatokat a megítélésem alapján. 
Jó, hogy elkészült egy digitális térkép. Elsı oldalon a jogszabályi törvényben leírtak 
alapján vannak az alapelvek. A következı oldalon a temetı jelenlegi helyzete van 
leírva. Központi épület a ravatalozó, tapasztalataink alapján ez a jó sorrend, ha innen 
indulunk el. Legyen szép a bejárat, a ravatalozó, a külsı tér, legyen vízvételi lehetıség, 
szilárd útburkolat. Nehéz, hogy a parcellák nem lesznek kialakítva, felosztva, a sírok 
közé nehezebb bemenni, ezért több utat terveztem az eddig megszokottaknál. fontos a 
kerítés is. A polgármester Úr és a jelenlegi vezetés is kíváncsi volt arra, hogy mennyi 
hely van a temetıben. Az 1-2-10. parcellában elég sok újrafelhasználási hely van. Itt 
fontos a jogszabályok ismerete, mert fél évig csak hirdetni szabad, ha újra fel akarja 
használni a helyet, utána szabad csak felhasználni a régi helyeket. Lehet exumálni a 
régi helyeket vagy az ott lévı maradványokat mélyebbre kell helyezni. 
Felmértem a szabad helyek kapacitását, amibıl az tőnik ki, hogy legalább 30 évre való 
szabad hely van még. A mi eljárásunk a temetıfejlesztés során az, hogy évente 
átdolgozzuk a temetésfejlesztési tervet. Év végén bejárjuk a temetési helyeket. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük Csongrádi Béla Úr munkáját és a temetıfejlesztési tervet, s a most 
elhangzottakat is.  Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban: 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
Akadály merült fel részemrıl. Mik azok a sorrendek, amik meg voltak említve? 
Csongrádi Béla temetıfejlesztési terv képviselıje 
Árajánlatokat kérünk és meglátjuk, hogy mennyi a rendelkezésre álló összeg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Dodonka Csaba gyakornok készítette, kérdezem, hogy neki van-e 
hozzászólása? 
Dodonka Csaba gyakornok  
Nincs hozzáfőznivalóm az elkészített anyaghoz, a leírtak tartalmaznak mindent. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bizottság tagjainak, valamint a képviselıknek van-e hozzászólása? 
Apró Ferenc képviselı 
Olyan információim vannak, hogy Dabas pályázott, s a pályázat 50 %-át nyerték. 
Tájékozódni kellene más cégtıl is a temetı felújítást illetıen. Javaslom, hogy nézzük 
meg, hogy milyen pályázati lehetıség lenne a temetı felújítására. Köszönöm 
Csongrádi Béla Úr munkáját. 
Csongrádi Béla temetıfejlesztési terv képviselıje 
A pályázati dolog engem is érdekelne. 
Basky András polgármester 
A közép magyarországi régiónak volt temetıre vonatkozó pályázati kiírása, másik 
pályázati kiírás nem volt. Ha ezt a 20 M/Ft-ot, ami év végére összejön temetı 
fejlesztésre szeretnénk fordítani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a kiegészítéseket. Csongrádi Úr részérıl elhangzott egy nagyon fontos 
információ, hogy legalább 30 évre még meg tudják valósítani a temetéseket. A magam 
részérıl szeretném az Ön munkáját megköszönni. Az elıterjesztés határozat-
tervezetének 4./ pontja van. Ha nincs több kérdés, kérdezem a bizottságot, hogy az 
elıterjesztés határozat-tervezeté elfogadja-e? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
130/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Temetıfejlesztési terv elfogadása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Temetıfej- 
  lesztési tervet elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetében foglaltak- 

nak megfelelıen, s javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és 
  elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi programok pályázatának támogatása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkérem Kocsis Györgynét, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi pályázatot elkészítettük. Ez a pályázat az egyéb 
esélyegyenlıségi programok támogatására lett írva. Ez kapcsolódik az 
esélyegyenlıségi tervhez. Ez a pályázat nagyon kapcsolódik az intézményi 
esélyegyenlıségi tervekhez. Augusztus, szeptember hónapban elkészítettük a 
pályázatot mind az iskola, mind az óvoda vonatkozásában. A mostani pályázati 
összegünk 47.405.000.- Ft,. ez tartalmazza a szakember továbbképzési költséget és az 
eszközfejlesztési költséget. Osbáth Barna beadta, hogy mennyi személyi vonzata lenne 
ennek. Mindkét intézményben a pályázatba belevettük, hogy fıállású fejlesztı 
pedagógusra lenne szüksége. A fıállású pedagógusnak a pályázat az elsı 2 évben 
biztosított a fizetése a pályázatból. A következı 3 évben kellene finanszírozni mind az 
iskola, mind az óvoda vonatkozásában a fejlesztı pedagógus bérét. Az iskolánál 
normatívából a fejlesztı pedagógus bére megoldódott. 
A tavalyi 11 gyermekhez képest az idén 41 halmozott hátrányos helyzető gyermek 
van. A következı évben, ha a szülı kap egyszeri 30 eFt-os juttatást, még több 
halmozottan hátrányos helyzető gyermek neve fog felszínre kerülni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A magam részérıl meg tudom szavazni ezeket az önkormányzati kötelezettségeket. A 
bizottság többi tagjai egyetértenek-e ezzel? 
Megállapítom, hogy igen. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
A plusz státusznak a fedezetére lennék kíváncsi. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A gyógypedagógiai normatívákat lehet lehívni, egy-egy idıben 3 fıs csoportokban 
heti 2 órában. Ennek a normatívája 384 eFt/fı. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom a TÁMOP 3.3.2. pályázatban a fenntartási kötelezettségnek a megadását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
131/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi programok  
pályázatának támogatása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi progra- 
  mok pályázatában a fenntartási kötelezettséget adja meg. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
2009. évi nyári rendezvények 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Földházi Tünde tanácsos készítette az elıterjesztést. Van-e kiegészítenivalója az 
anyaggal kapcsolatban? 
Földházi Tünde tanácsos 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaggal kapcsolatban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Két jelentısebb nyári rendezvény kínálkozott 2009-re. Mind a két rendezvénynek igen 
magas anyagi vonzata van. Igen színvonalas rendezvény lenne mind a kettı. Süveges 
András elkészítette a Barackfesztivál költségtervezetét. Helyszíni bejárást követıen 
elkészült a lovas pálya (Iskola-tó partjának területrendezéssel történı alakítása) 
kialakításának költségbecslése is. Tekintettel arra, hogy a Barackfesztivál 
költségtervezete jóval magasabb, mint a lovas rendezvény kialakításának a 
költségtervezete, így az elıterjesztés I. határozat-tervezete a Barackfesztivált 
forráshiány miatt nem tudja támogatni, az elıterjesztés II. határozat-tervezete a Lovas 
rendezvényt pedig javasolja támogatni. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, miszerint a 2009. évi Barackfesztivál 
forráshiány miatt nem támogatható, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
132/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
A Barackfesztivál támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az I. határo- 
  zat-tervezetet elfogadja, -miszerint a 2009. évi Barackfesztivál forráshi- 
  ány miatt nem támogatható - , s javasolja a Képviselı-testületnek meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a II. határozat-tervezetet elfogadja, hogy a Lajosmizsei Napok programtervezetébe 
beépül a lovas-rendezvény, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
133/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
A Lovas rendezvények támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a II. határo- 
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  zat-tervezetét elfogadja, - miszerint a Lajosmizsei Napok programter- 
  vezetébe belépül a lovas rendezvény – s javasolja a Képviselı-testület- 
  nek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata …./2008. (…) rendelete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának lakásokról és helyiségekrıl szóló 28/2007. (x. 24.) 
rendeletének módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagy Judit irodavezetı készítette az elıterjesztést. A rendelet-tervezettel kapcsolatban 
javaslattételi kötelezettsége van a bizottságnak a lakbérek mértékére vonatkozóan. 
Hány százalék legyen az emelés mértéke? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
2008. január 1-tıl hatályosak a jelenlegi lakbérek. Piaci alapon történı bérleti díj 
megállapítására tettünk javaslatot. A közszolgáltatási díjak emelésére 7-8 %-os 
emelési javaslat van. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
Én 6 %-ot javaslok. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Én 7 %-ot javaslok. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én is 7 %-ot javaslok.  
Javaslatot teszek az elıterjesztés 1. sz mellékletének 1. és. és 2. sz. mellékletében 
foglaltakra az alábbiak szerint: 
1. melléklet: a Rendelet-tervezethez: 
- Szolgálati lakás nem lakás célú bérlete esetén a lakbér:  1.600.- Ft/m2/hó 
 
2. melléklet a Rendelet-tervezethez: 
Az önkormányzati bérlakások lakbére: 
- Összkomfortos lakás esetén:      540.- Ft/m2/hó 
- Komfortos lakás esetén:       460.- Ft/m2/hó 
- Félkomfortos lakás esetén:      260.- Ft/m2/hó 
- Komfort nélküli lakás esetén:      115.- Ft/m2/hó 
 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, más javaslat van-e? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
Lajosmizse Város Önkormányzatának lakásokról és helyiségekrıl szóló rendelet-
módosítását elfogadja az elhangzottak szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
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134/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  …/2008. (…) 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
a lakásokról és helyiségekrıl szóló 28/2007. (X. 24.) 
rendeletének módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának a  
  lakásokról és helyiségekrıl szóló 28/2007. (X. 24.) rendelet-módosítá- 
  sát az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. melléklet a Rendelet-tervezethez: 
Szolgálati lakás nem lakás célú bérlete esetén a lakbér: 1.600.- Ft/m2/hó 
 
2. melléklet a Rendelet-tervezethez: 
Az önkormányzati bérlakások lakbére: 
- Összkomfortos lakás esetén:  540.- Ft/m2/hó 
- Komfortos lakás esetén:   460.- Ft/m2/hó 
- Félkomfortos lakás esetén:  260.- Ft/m2/hó 
- Komfort nélküli lakás esetén:  115.- Ft/m2/hó 
 
Határid ı: 2008. november 19. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés 2. melléklete a lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás 
biztosításáról szóló határozat-tervezet. Aki elfogadja a az elıterjesztés 2. melléklete 
szerinti határozat-tervezetet, s javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
135/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Lakhatási támogatás, albérleti 
hozzájárulás biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elıterjesz- 
  tés 2. melléklete szerinti határozat-tervezetet elfogadja, javasolja a Kép- 
  viselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı:  2008. november 19. 
  Felelıs:      A bizottság 
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5./ Napirendi pont 
Okmányirodai munkaállomás fejlesztése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az okmányirodai munkaállomás fejlesztése indokolttá teszi, - mert a gépjármő 
ügyintézés az egyik legbonyolultabb és leghosszabb ügyintézési idıt igénylı feladat, - 
hogy egy 6. okmányirodai munkaállomás jöjjön létre gépjármő ügyintézıi feladatok 
elvégzésére. Erre vonatkozóan az Y-Car Trans Kft kérelemmel fordult és ajánlattal 
kereste meg az Önkormányzatot. Az ezzel kapcsolatos költségek forrása 
államháztartáson kívülrıl kapott pénzeszköz-átvétel a már jelzett vállalkozótól 
mőködési célra. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az okmányirodai munkaállomás fejlesztését, s erre vonatkozóan az 
elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt .- az alábbi 
határozatot hozta: 
136/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Okmányirodai munkaállomás 
fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja 

az okmányirodai munkaállomás fejlesztését, s javasolja, hogy 
erre vonatkozóan az elıterjesztés határozat-tervezetét is fogadja el. 

   
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengölics Judit irodavezetı készítette az elıterjesztést, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. Arról van-e információ, hogy az önkormányzati rendszert hogyan 
érinti a pénzügyi válság. Van-e változás, kötelezı, vagy önként végezhetı 
feladatoknak a körében? 
Tengölics Judit irodavezetı 
Ami információ a birtokunkban volt, beépítettem az anyagba. Jövıre a Támogató 
Szolgálat nem lesz kötelezı feladat. Feszegetik a kis önkormányzatok mőködését, ezek 
létét megkérdıjelezik. Az intézményi társulások finanszírozási kérdését is feszegetik. 
Az önkormányzatokra rótt feladatok mindig nınek, ehhez a támogatást nem kellı 
mértékben biztosítják. Az eredeti benyújtott költségvetési javaslathoz képest 
nagyságrendekkel vissza lettek szorítva a normatívák. Az okmányirodai, a 
gyámhivatali, az építésügyi normatíva csökken. Nem tudjuk azt, hogy a dologi 
kiadásokon belül a kiadás szerkezete hogyan fog változni. A hozott bércsökkentı in- 
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tézkedések 8-10 %-os reálbércsökkentést fog jelenteni a közszférában dolgozóknál. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ismert az önkormányzati törvénymódosítási javaslat. Ebben semmi olyan nincs, ami az 
önkormányzati törvényt befolyásolná. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
A személyi juttatásoknál (5. oldal) van-e erre konkrét javaslat? 
Tengölics Judit irodavezetı 
Nincs. 
Józsáné Dr. Kiss Írén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel la kérdést. 
Aki Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja, s elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
137/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselıt-testületének 2009. évi költség- 
vetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költség- 
  vetési koncepcióját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki ebédel 2009.” pályázata 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Dodonka Csaba készítette. E pályázat minden évben beadásra kerül, 
20 gyermek esetében az önrész 10 %-ot jelent, 20-nál több gyermek esetében már 90 
% önrészt kellene fizetni, így én a 20 gyermekre vonatkozóan javaslom a pályázat 
beadását. Mindenképpen jó lenne, ha a bizottság javasolná az elfogadását. A 
Gyermekjóléti Szolgálat osztja ki az ebédet azoknak a gyermekeknek, akiket érint. 
Kérdés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek, vagy javasoljuk a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki ebédel 2009.” pályázatát javasolja 
beadásra, s elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
138/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Gyermekétkeztetési Alapítvány 
„Mindenki ebédel 2009.” pályázata 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Gyermek- 
  étkeztetési Alapítvány „Mindenki ebédel 2009.”” pályázatát javasolja 
  beadásra, elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, s javasolja a  
  Képviselı-testületnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Tengölics Judit irodavezetı készítette. Kérdezem, hogy neki van-e 
kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban? 
Tengölics Judit irodavezetı 
Az anyag tartalmaz mindent, külön kiegészítenivalóm nincs. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Bíró Tibornét kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az IGSZ részérıl? Az 
elkészített anyag nagyon szép. 
Bíró Tiborné bizottsági tag, IGSZ vezetıje 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 2008. évi költségvetés I-III. 
negyedévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, s megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
139/2008. (XI. 18.) PTK hat. 
Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi 
végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2008.  
  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló jelentést elfo- 
  gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület- 
  nek. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi programok  pályázatának támogatása címő 
elıterjesztést a holnapi testületi elıtt ki fogjuk osztani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük. Más egyéb kérdés, észrevétel, bejelentenivaló van-e még. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf.. 
 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
        PTK elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
                             jkv.vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbe- 
szerzési Bizottsága 
I/6-44/2008.   
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

N y í l t   ülésérıl készült jegyzıkönyv 
2008. november 18. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
130/2008. (XI. 18.) PTK hat. Temetıfejlesztési terv elfogadása 
 
131/2008. (XI. 18.) PTK hat. TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlıségi programok pá- 
     lyázatának támogatása 
 
132/2008. (XI. 18.) PTK hat. A Barackfesztivál támogatása 
 
133/2008. (XI. 18.) PTK hat. A Lovas rendezvények támogatása 
 
134/2008. (XI. 18.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata …/2008. (…) 
     rendelete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
     a lakásokról és helyiségekrıl szóló 28/2007.  
     (X. 24.) rendeletének módosításáról 
 
135/2008. (XI. 18.) PTK hat. Lakhatási támogatás, albérleti hozzájárulás 
     biztosítása 
 
136/2008. (XI. 18.) PTK hat. Okmányirodai munkaállomás fejlesztése 
 
137/2008. (XI. 18.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének 2009. évi költségvetési koncepciója 
 
138/2008. (XI. 18.) PTK hat. Gyermekétkeztetési Alapítvány „Mindenki ebé- 
     del 2009.” pályázata 
 
139/2008. (XI. 18.) PTK hat. Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi 
     végrehajtásáról 
 
 
 
 
 



 


