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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
107/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági hely- 
     zetérıl szóló beszámoló elfogadása 
108/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2008. (…) rendelete az állatok tartá- 
     sáról 
109/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008.  
     (…) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló 
     3/2008. (II. 14.) rendelet módosításáról 
110/2008. (IX. 09.) PTK hat. Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 
     támogatása 
111/2008. (IX. 09.) PTK hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
     Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
112/2008. (IX. 09.) PTK hat. Temetı fejlesztés 
113/2008. (IX. 09.) PTK hat. Szociális blokk felújítása 
114/2008. (IX. 09.) PTK hat. Szabadság téri játszótér kialakításához szükséges 
     források meghatározása 
115/2008. (IX. 09.) PTK hat. jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehaj- 
     tásáról 
116/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója 
     Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társu- 
     lási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevé- 
     kenységérıl 
117/2008. (IX. 09.) PTK hat. Alsólajosi kerékpárút befejezése 
118/2008. (IX. 09.) PTK hat. Ceglédi úti buszmegállónál utasváró kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2008. szeptember  
                9-én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t    
                Bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  PTK elnök 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Keresztes Tibor bizottsági tag bejelentés nélkül van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Dr. Balogh László belsı ellenır 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dodonka Csaba gyakornok 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Petényi Sándorné csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Tarnóczy László r. alezredes 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 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. Amennyibe nincs, nekem lenne egy módosító javaslatom, hogy 
a 7./ Napirendi pontot (Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló  
beszámoló elfogadása) tárgyalja a bizottság 1./ napirendként. Aki ezzel a módosító 
javaslattal elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzeté- Basky András 
     rıl szóló beszámoló elfogadása    polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…) Basky András 
      rendelete az állatok tartásáról     polgármester 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2008. (….)  Basky András 
     rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008.  (…) polgármester 
     (II. 14.) rendelet módosításáról 
4./ Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok támo- Basky András 
     gatása        polgármester 
5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkor- Basky András 
     mányzathoz       polgármester 
6./ Temetı fejlesztés      Basky András 
         polgármester 
7./ Szabadság téri játszótér kialakításához szükséges forrá- Basky András 
     sok meghatározása      polgármester 
8./ Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásá- Basky András 
     ról         polgármester 
9./ Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a  Basky András 
     Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanácsában polgármester 
     2008. év I. félévében végzett tevékenységérıl 
10/ Alsólajosi kerékpárút befejezése    Basky András 
                                                                                                  polgármester 
11/ Ceglédi úti buszmegállónál utasváró kialakítása  Basky András 
         polgármester 
      
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült a beszámoló, mely tartalmas adatot tartalmaz. Van-e valakinek 
kiegészítenivalója ezzel kapcsolatban? 
Tarnóczy László rendır alezredes 
Köszönöm a kollégáim nevében ezt az anyagi támogatást, amit az önkormányzat 
nyújtott számunkra. Bízunk benne, hogy ezt az üzemanyag mennyiséget eredményesen 
tudjuk felhasználni. Várom a kérdéseket. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Apró Ferenc képviselı 
Egyre több kamiont látunk, ezek mind idehozzák a fuvart. Mi ennek az oka? 
A másik kérdésem, hogy 150-200 watt-os izzók helyett van-e kisebb watt-os izzó, amit 
az autósok használhatnának, hogy ne vakítson annyira. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, nekem lenne. Péntek esténként 
szórakozik az a társaság, aminek a nyomait láthatjuk. Az egészségház oldalában 
kicseréltük a csatornát vasra. lehetne-e ezt a társaságot kifigyelni és esetleg tetten érni, 
hogy kik ık. 
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Tarnóczy László rendıralezredes 
Igen lehet tudni, lajosmizsei fiatalok, nem a kisebbséghez tartoznak, 14. évüket 
betöltött lányok és fiúk. Az információt az Ambrúzia cukrászdától kapjuk. Többször 
behozzuk ezeket a fiatalokat. Nagyon nehéz a bizonyítás erre vonatkozóan. 
Számtalanszor már berendeltük a fiatalokat a szülıkkel, hogy próbáljuk meg 
megnevelni a gyermekeiket. Kiadom a kollégáknak, s oda fogunk figyelni rájuk. 
Minden péntek este megerısített szolgálatunk van. 
Apró Ferenc kérdésére a következı a válaszom. Ezek a szolgálati gépkocsik nem a 
rendırök tulajdonát képezik, 3 db van, ezeket lízingelik, 90 ezer km-re vagy 3 évre 
vannak bérelve. Ebbıl a 3 autóból egy autóban van 240 km. Ez az autó, ha eléri a 
meghatározott km-t, nem kapunk helyette másikat. A másik kettı autóban 50-54 000 
km van. Dévó Kalosz Alapítvány által beszerzett autónk van, amit nem vihetünk át 
Kerekegyházára. Ebben is 122 ezer km van. Erre az autóra nagyon kell vigyázni, mert 
ha olyan állapotba kerül, nem tudunk helyette venni másikat. 
Március, április hónapra ígérik, hogy érkezik új gépkocsi, s a két gépkocsi talán le lesz 
cserélve. 
Terepjáró gépkocsink nincs. A polgárırségnek az autójával szoktunk kimenni. A város 
területén áthaladó tehergépkocsik száma addig lesz ilyen magas, amíg az 5. számú 
úton ki nem cserélik a tehergépkocsival behajtani tilos táblát, - mely alatt el van 
helyezve a kivéve áruszállítás jelzés. Ez esetben meg kell jelölni, hogy Lajosmizsén 
melyik üzletbe kíván menni. Ez a helyi lakosokra is vonatkozik, ha ez megvalósul, 
akkor itt külön engedélyeket kell kiadni erre. 
Az, hogy milyen izzókat lehet használni az autósoknak, azt kötelezıen nem lehet 
elıírni, azt ismerni kell az autósoknak. 
A beszámolóban is benne van, hogy a bőnelkövetık köre szélesedett. Egyre 
komolyabb problémát okoz a Lajosmizsén élı külföldi vendéglátó munkások 
randalírozása. 
Sápi Tibor képviselı 
Nagyon elharapódzott a fıúton történı kerékpározás. 
Tarnóczy László rendır parancsnok 
Erre feljelentéseket szoktunk eszközölni, és bírságolni. 
A fiatal korúak szeszes ital fogyasztása adatnál a „110” helyett „0” legyen. Ittas 
vezetésre vonatkozóan számadatot szeretnék mondani. A mai nappal bezárólag 22 ittas 
bőntett feljelentést tettünk. 
Kele Attila képviselı 
A Telepi úton betörés volt, s a bejelentı nem tudott elérni senkit a rendırségen. Errıl 
van-e tudomása a parancsnok Úrnak? 
Tarnıczy László rendır parancsnok 
A rendırségen van egy BM vonal és egy központi rendıri vonal. Ha valaki a 
rendırséget a BM vonalon hívja, abban az esetben a másik vonalat nem lehet felvenni, 
amíg a másik telefonvonalon beszélnek. A másik probléma, hogy minden egyes esı 
után elmegy a telefonvonalunk. 
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Basky András polgármester 
Tragikusnak találom ezt a helyzetet, ami most a rendırségnél van. A rendırségnek 
nincs megfelelı háttere a problémák megoldásához. Az adatok ezt mutatják, hogy 
javul a közbiztonság, de a valóságban nem. 
Tarnóczy László rendır parancsnok  
Addig, amíg a rendırség alulfinanszírozott, addig ebben változás nem fog történni. Mi 
jogalkalmazók vagyunk, nem jogalkotók. Most ezt a világot éljük. Vigyázni kell a 
dolgainkra és a mások dolgaira. 
Oláh Attila képviselı 
Pesten a tüntetéseknél a rendırség tudott alkalmazni vízálló öltözéket, gumi lövedéket,  
mindezek mellett Lajosmizsén nincs pénz telefonvonalra. 
Tarnóczy László rendır parancsnok 
Mi annak is nagyon örülünk, hogy az önkormányzattól kapunk km támogatást. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mi  a helyzet a játszótéren? 
Tarnóczy László rendır parancsnok 
A játszótér környékén folyamatos járırözés van. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, megköszönjük Tarnóczy Úrnak a tartalmas beszámolót, a 
kérdésekre adott választ, a beszámolót elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót 
elfogadja, s a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
107/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogad- 
  ja, azt a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2008. (…) rendelete 
az állatok tartásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Szabó István készítette, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója a 
rendelettel kapcsolatban? 
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Szabó István vezetı fıtanácsos 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Apró Ferenc képviselı 
A 11. § (1) bekezdés a.) pontját ki kellene egészíteni egy újabb alponttal, hogy 
„élelmiszert forgalmazó üzletbe ne lehessen bevinni ebet”. 
Sápi Tibor képviselı 
El kellene gondolkodni a „csip” rendszer bevezetésén, mert ha összevetnénk azt, hogy 
hány eb lett beoltva és hány eb van Lajosmizsén, akkor a számok nem egyeznének. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, Szabó Istvánt megkérdezem, hogy van-e 
javaslata a családi szükségletre tartott házi állatok létszámát illetıen és a kedvtelésbıl 
tartott házi állatok létszámát illetıen? 
Szabó István vezetı fıtanácsos 
A következı a javaslatom a családi szükségletre tartott házi állatok létszámára 
vonatkozóan: 
- ló    1 db 
- szarvasmarha  1 db 
- juh, kecske   3 db 
- sertés   3 db 
- baromfi összesen          50 db 
- nyúl            10 db 
 
A kedvtelésbıl tartok állatok ingatlanonkénti tartható db számát illetıen az alábbi a 
javaslatom: 
- kutya    2 db 
- macska    3 db 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Amennyiben más kérdés, vélemény, észrevétel nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról 
szóló rendelet-tervezetét elfogadja az elhangzott javaslatokkal, s elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
108/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …./2008. (…) rendelete az állatok tartá- 
sáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról szó- 
  ló rendelet-tervezetét elfogadja az alábbi javaslatokkal: 



- 6 - 
 

Családi szükségletre tartott haszonállatok létszáma: 
- ló    1 db 
- szarvasmarha  1 db 
- juh, kecske   3 db 
- sertés   3 db 
- baromfi összesen          50 db 
- nyúl            10 db 

 
  Kedvtelésbıl tartott állatok ingatlanonkénti tartható db száma: 
  - kutya   2 db 
  - macska   3 db 
 

  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2008. (…) rendelete a 2008. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2008. (II. 14.) rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengölics Judit irodavezetı készítette az elıterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Nincs kiegészítenivalóm, az anyag részletesen tartalmaz minden adatot. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008. 
(II. 14.) rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
109/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2008. (…) 
rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II. 14.)  
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2008. évi 
  költségvetésrıl szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosítását elfogadja, 
  javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok támogatása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Nagy Judit irodavezetı készítette, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Nagy Judit irodavezetı 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaggal kapcsolatban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a részükrıl? 
Kele Attila képviselı 
Megállapodtunk az orvosokkal és a bizottsággal együtt, hogy 2008. október 31-ig kell 
kidolgoznunk egy koncepciót, amit a költségvetés elé fogunk terjeszteni, ami alapján a 
Képviselı-testület eldönti, hogy mennyivel fogja tudni támogatni az orvosokat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az OEP-tıl kellene adatot bekérni. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az OEP nem szolgáltat adatot, csak az orvosoktól lehet bekérni ilyen adatot. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ha egy beszámoló keretében tennék meg az adatszolgáltatást, az is célszerő lenne. 
Nagy Judit irodavezetı 
Adatot az önkormányzat csak olyan mértékben kérhet be, amennyire a kötelezı 
közszolgáltatással összefüggésben áll. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Meg kell adni azt az idıszakot, hogy mikorra kéri az önkormányzat az összbevételek 
kiadásait és bevételeit arányosítva erre a tevékenységre. Arányosítani kell a 
tevékenységre vonatkozó költségeket. Több évi adat kell, - legalább 3 éves idıszak 
adatai - és tudni kellene, hogy ez Ft-ban mennyit jelent. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
Támogassuk az orvosokat és a költségvetési koncepcióban állapítsuk meg, hogy 
mennyivel szeretnénk támogatni és ne készíttessünk ilyen kimutatásokat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Azt is elfogadom, hogy úgy támogassuk, hogy nem ismerünk adatokat. 
Kele Attila képviselı 
A határozati javaslatot elfogadta az Egészségügyi Bizottság, hogy 2008. október 31-ig 
legyen kidolgozva egy kompenzáció, de ehhez adatot kérünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szolgáltassunk adatot, vagy ne. Én javaslom az adatszolgáltatást. Szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 
támogatását elfogadjuk azzal, hogy tılük adatszolgáltatást kérünk be, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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110/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok és  
fogorvosok támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a háziorvosok, 
  házi gyermekorvosok és fogorvosok támogatását javasolja az elıterjesz- 
  tés határozat-tervezete szerint elfogadni azzal, hogy tılük adatszolgálta- 
  tást kérünk be. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz már a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelıen csatlakozott az önkormányzat. Most is abban kell 
döntenie az önkormányzatnak, hogy 2009. évben is csatlakozzon ehhez az 
ösztöndíjpályázathoz. Az elıterjesztés erre vonatkozóan elkészült. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz, s ezt javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
111/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja,  
                      hogy Lajosmizse Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hunga- 
  rica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz, s ezt javasolja a Képviselı- 
  testületnek elfogadásra az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Temetı fejlesztés 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Dodonka Csaba gyakornok készítette, kérdezem, hogy van-e ehhez 
kiegészítenivaló? 
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Dodonka Csaba gyakornok 
Az elmúlt testületi ülésen lett egy olyan határozat hozva, hogy urnafal kiépítésre 
kérjünk árajánlatot. 
Basky András polgármester 
Nem az „L” alakú urnafal lenne kiépítve, hanem a már meglévı kettınek a 
mintájára lenne kiépíthetı, ami 34 urna sírhelyet jelentene. Hosszú távú 
elképzelésként az látszik célszerőnek, hogy kell egy kerítést építeni, aminek a belsı 
fala urnafal lenne, s ez 280 m hosszúságú lenne. Az lenne célszerő, hogy a kisebb, 
34 urnafülkét felépíteni, s késıbb a temetı koncepciójának az elfogadása után a 2 x 
17 db egyes urnahelyet tartalmazó urnafal kialakítása, tehát a 2. változatot kellene 
elfogadni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, én 
javaslom, hogy a Vass Építési Vállalkozás árajánlata kerüljön elfogadásra a 2. 
változat szerint, mivel ez a kedvezıbb árajánlat. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
112/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Temetı fejlesztés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Területfejlesztés és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
                 Képviselı-testületnek, hogy a Vass Építési Vállalkozás  árajánlata  
                 kerüljön elfogadásra a 2. változat szerint (2 x 17 db egyes urnahelyet  
                 tartalmazó urnafal kialakítása, melynek költsége bruttó 1.153.684.- Ft.). 
            Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslatot kellene tenni, hogy a Lajosmizsei Köztemetıben lévı szociális blokk 
felújításával melyik vállalkozót bízzuk meg. A Vass Építési Vállalkozás a szociális 
blokk felújítására bruttó 391.043.- Ft értékben tett árajánlatot, ezt javasoljuk 
elfogadásra. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Lajosmizsei 
Köztemetıben lévı szociális blokk felújításával a Vass Építési Vállalkozást bízza 
meg, mivel ı a legkedvezıbb árajánlatot tevı-, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta. 
113/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Szociális blokk felújítása 
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HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  

 Képviselı-testületnek, hogy a Lajosmizsei Köztemetıben levı szociális  
 blokk felújításával a Vass Építési Vállalkozást bízza meg, mivel ı a  

      legkedvezıbb árajánlattevı. 
Határid ı: 2008. szeptember 10. 
Felelıs:     A bizottság 
 

7./ Napirendi pont 
Szabadság téri játszótér kialakításához szükséges források meghatározása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés elkészült, kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a szabadság téri játszótér kialakításához szükséges, az elıterjesztés határozat-
tervezete szerinti forrásokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
114/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Szabadság téri játszótér kialakításához 
szükséges források meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a Szabadság téri játszótér kialakításához 
  szükséges, az elıterjesztés határozat-tervezete szerinti forrásokat fogad- 
  ja el. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez az elıterjesztés egy nagyon fegyelmezett pénzügyi fedezetre és végrehajtásra utal. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Basky András polgármester 
A 6. sz. táblázatban a „Városközpont rehabilitáció” nem 240 M/Ft, hanem 240 eFt. Ezt 
kellene módosítani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, s 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
115/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2008. évi 
  költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, javasolja 
  a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett 
tevékenységérıl 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dodonka Csaba készítette az elıterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, én a következıket kívánom elmondani. Nagyon tetszett az anyag. 
Az állapítható meg, hogy nagyon megnövekedett a munka mennyisége. Természetesen 
nem csak arról szól a társasági feladat ellátás, ami az anyagban van, hanem az egyes 
feladatok térségi szintő szervezése, a pénzszerzés módja. Nagyon lényegesnek tartom 
a pályázatokat, sokrétő tevékenység. 
Basky András polgármester 
Most több mint 1,5 milliárdos a kistérségnek a költségvetése. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában Lajosmizse Város Polgármesterének 2008. I. 
félévben végzett tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja, s a Képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
116/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a  
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevékenységé- 
rıl 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecs- 
  kemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában Lajosmi- 

zse Város Polgármesterének 2008. év I. félévben végzett tevékenysé- 
  gérıl szóló beszámolót elfogadja, s elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek. 
  Határid ı: 2008. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Alsólajosi kerékpárút befejezése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön csoportvezetı készítette az elıterjesztést, felkérem, hogy mondjon errıl 
néhány szót. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a kerékpárút építését a vállalkozó 2008. 
július 5-én fejezte be, 2008. július 7-én jelentette készre, 22 napot késett a 
szerzıdésben vállalt befejezési határidıhöz képest, ezért 2.200 eFt kötbér terhelné, de 
a vállalkozó azzal indokolja a csúszást, hogy 60 db fa kivágása és 80 db tuskó 
kiszedése helyett 480 db fát kellett kivágnia és 630 db tuskót kellett kiszedni. A 
kivitelezı számítása szerint a többletmunka értéke kb. 3,8 millió Ft. Amennyiben mi 
eltekintünk a kötbértıl a kivitelezı is eltekint a többletmunka értékétıl. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én javaslom az egyezség megkötését. Más egyéb vélemény ezzel kapcsolatban. 
Apró Ferenc képviselı 
Miért nem büntetjük meg a vállalkozót azért, mert késett a kerékpárút átadásával? Ha a 
Lajosmizsei vállalkozó nem fizeti be idıre az adót, akkor azt büntessük.meg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez nem egy és ugyan az, mint ha valaki nem fizeti be az adót. Itt lényegesen több fát 
kellett kivágni és tuskót kiszedni, mint amennyi volt tervezve, ezért késett a munka, 
ezért azt javaslom, hogy kössünk egyezséget a kerékpárút kivitelezésével. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a kerékpárút kivitelezıjének kérelmét és egyetért azzal, hogy egyezség 
legyen kötve a kivitelezıvel, s az elıterjesztés mellékletét képezı megállapodás 
aláírásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
117/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Alsılajosi kerékpárút befejezése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a  
  kerékpárút kivitelezıjének kérelmét és egyetért azzal, hogy egyezség le- 
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  gyen kötve a kivitelezıvel, s az elıterjesztés mellékletét képezı megálla- 
  podás aláírásra kerüljön, s ezt javasolja a Képviselı-testületnek elfoga-  
  dásra. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Ceglédi úti buszmegállónál utasváró kialakítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült az elıterjesztés. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, 
javaslat. 
Basky András polgármester 
Az ALMA-REND Ker. Szolg. Kft készítené el az utasvárót 576.300.- Ft értékben. Ez 
PUSZTA utasváró lenne, 3 íves teljes üveges. Véleményem szerint ezt a verziót 
kellene támogatni. Ennek telepítésére a GOMÉP Kft árajánlata 145.858.- Ft, a Borsos 
és Társa Kft ajánlata 133.560.- Ft. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A két fa kivágásáért nem fizetünk, mert ezt mi meg tudjuk csinálni. Farkas Gáborral 
konzultáltunk, hogy ne tegyünk külön buszmegállót, hanem megépül a normál 
buszváró, akkor ez áthelyezésre kerül másik helyre.   
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én javaslom, hogy fogadjuk el az elıterjesztésben szereplı ALMA-REND Kft által 
fogalmazott 3 íves utasváró beszerzését, a szükséges térburkolat kialakítására 
beérkezett árajánlatok közül a Borsos és Társa Kft-t. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
118/2008. (IX. 09.) PTK hat. 
Ceglédi úti buszmegállónál utasváró  
kialakítása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja az 
  elıterjesztésben szereplı ALMA-REND Kft által forgalmazott 3 íves  
  utasváró beszerzését, a szükséges térburkolat kialakítására beérkezett ár- 
  ajánlatok közül a Borsos és Társai Kft ajánlatát fogadja el, s javasolja a  
  Képviselı-testületnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Basky András polgármester 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy az iskola garanciális kazáncseréje még nem 
rendezıdött. A felelısök látják a saját feladatukat. A BUDERUS egyeztetett a 
kivitelezıvel. További szőrıberendezést és hıcserét javasolnak. Kértünk árajánlatokat 
erre vonatkozóan. A rendszernek az átmosása feltétele lenne a beüzemelésnek. 458 eFt 
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a szőrı költsége, 172 eFt + ÁFA a tisztító mosás. Ezt az összeget a régi kivitelezı 
végezné. 
Kértünk árajánlatot másik cégtıl is. 1.899 eFt-ots árajánlat érkezett, itt is a szőrı 
berendezést ki kell cserélni. Tehát az egyik variáció szerint a hıcserélı 1.899.000.- Ft, 
a másik variáció szerint pedig 876.000.- Ft  költség lenne. Olcsóbb megoldás lenne, ha 
a BUDERUS végezné el a hıcserélı kicserélését, s erre garanciát vállalna. 
Mindenképpen az olcsóbb megoldást kell választani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez 
érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai n y í l t  ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

Km.f. 
 
 

      Józsáné Dr. Kiss Irén s.k 
        PTK elnök 

 
 
 Márton Györgyné s.k. 
                 jkv.vez. 
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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
107/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági hely- 
     zetérıl szóló beszámoló elfogadása 
108/2008. (IV. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2008. (…) rendelete az állatok tartá- 
     sáról 
109/2008. (IX. 10.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008.  
     (…) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló 
     3/2008. (II. 14.) rendelet módosításáról 
110/2008. (IX. 10.) PTK hat. Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 
     támogatása 
111/2008. (IX. 10.) PTK hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
     Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
112/2008. (IX. 09.) PTK hat. Temetı fejlesztés 
113/2008. (IX. 09.) PTK hat. Szociális blokk felújítása 
114/2008. (IX. 09.) PTK hat. Szabadság téri játszótér kialakításához szükséges 
     források meghatározása 
115/2008. (IX. 09.) PTK hat. jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehaj- 
     tásáról 
116/2008. (IX. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója 
     Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társu- 
     lási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevé- 
     kenységérıl 
117/2008. (IX. 09.) PTK hat. Alsólajosi kerékpárút befejezése 
118/2008. (IX. 09.) PTK hat. Ceglédi úti buszmegállónál utasváró kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 


