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Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

2009. március 17-én megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyve 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
17/2009. (III. 17.) PTK hat. A lajosmizsei 2605/29 hrsz-ú közterület délkeleti 

részének; illetve a vasút mellett húzódó 2534, 2544/4 és 
1681 hrsz-ú közterületek névadása 

18/2009. (III. 17.) PTK hat.  A lajosmizsei 2534, 2544/4 és 1681 hrsz-ú közterületek 
névadása 

19/2009. (III. 17.) PTK hat. Nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és 
üzemeltetésére 

20/2009. (III. 17.) PTK hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Szent Lajos 
utcai Telephelyét érintı pályázat benyújtása az 
Önkormányzati minisztérium által meghirdetett 
„közoktatási intézmények  infrastrukturális fejlesztése” c. 
pályázati felhívásra 

21/2009. (III. 17.) PTK hat. A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi 
Tagintézményét érintı pályázat benyújtása az  
Önkormányzati minisztérium által meghirdetett 
„közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. 
pályázati felhívásra 

22/2009. (III. 17.) PTK hat.  Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.(…) 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
35/2007.(XII.13.) rendelet módosításáról  

23/2009. (III. 17.) PTK hat.  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által  
készített 2009. évi közfoglalkoztatási terv  elfogadása 

24/2009. (III. 17.) PTK hat. Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulással a közcélú foglalkoztatás szervezésére 

25/2009. (III. 17.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. 
(….)rendelete az egyes szociális ellátásokról 

  
26/2008. (III. 17.) PTK hat. Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása. 
27/2009. (III. 17.) PTK hat. Kecskeméti Kistérség Akcióterve 2009-2010. 

jóváhagyása  
28/2009. (III. 17.) PTK hat.  Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák kivágására 
29/2009. (III. 17.) PTK hat.  Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2008. év II. félévben végzett 
tevékenységérıl 

30/2009. (III. 17.) PTK hat.  Közbeszerzési szabályzat módosítása  
 



JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. március 17- 

én, du. 14.30 órakor a Városháza emeleti 8. számú tárgyalójában megtartott 
bizottsági ülésrıl. 

 
Jelen vannak.  Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı  

Földházi Tünde tanácsos 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı  
      Kovács Gábor vezetı tanácsos 
      Tengeri Dalma fogalmazó 
       
 
Jegyzıkönyvvezetı: Mezei Anett Krisztina 
 
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. Egy anyagot kaptunk 
pluszba, amit fel kell venni a napirendi pontok közé, ez a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társaság által készített 2009. évi közcélú foglalkoztatási terv és a velük kötendı 
megállapodás. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, és az új 
napirendi pont felvételével, kérem, kézfeltartással jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi javaslat         Elıterjesztı 
  1./  Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete   Kutasiné   
        a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2007.(XII.13.)             Nagy Katalin   
        rendelet módosításáról        jegyzı   
     
  2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (….)rendelete Basky András 
       az egyes szociális ellátásokról                  polgármester 
       
  3./ Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt közbeszerzési  Basky András 
       eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása.    polgármester 
       
  4./ A lajosmizsei 2605/29 hrsz-ú közterület délkeleti részének;   Basky András 
      illetve a vasút mellett húzódó 2534, 2544/4 és 1681 hrsz-ú   polgármester 
      közterületek névadása 
 
  5./  Kecskeméti Kistérség Akcióterve 2009-2010. jóváhagyása   Basky András 
          polgármester 
 
  6./  Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák kivágására   Basky András 
          polgármester 
 
  7./  Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a    Basky András  
        Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási    polgármester 
        Tanácsában 2008. év II. félévben végzett tevékenységérıl 
 
  8./  A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Szent Lajos utcai   Basky András 
        Telephelyét érintı pályázat benyújtása az Önkormányzati   polgármester 
        minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények  
        infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra 
     
  9./ Közbeszerzési szabályzat módosítása     Basky András  
                  polgármester 
 
 10./ A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményét érintı  Basky András  
        pályázat benyújtása az  Önkormányzati minisztérium által   polgármester 
        meghirdetett „közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése”  
        c. pályázati felhívásra 
 
 11./ Nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üzemeltetésére  Basky András 
          polgármester 
 
 12./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített   Basky András 
        2009. évi közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása  polgármester 
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1./Napirendi pont 
A lajosmizsei 2605/29 hrsz-ú közterület délkeleti részének;    
illetve a vasút mellett húzódó 2534, 2544/4 és 1681 hrsz-ú    
közterületek névadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Kovács Gábor anyagát vegyük elıre, mert neki csak egy 
anyaga van, így akkor a 4. számú elıterjesztéssel kezdenénk, ez ugye az utcanevekkel 
kapcsolatos.  
Kérdezem Kovács Gábort van-e kiegészíteni valója az anyaghoz? 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: Nincsen. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szerintem nagyon jó ötlet, hogy ami az emberekben szájhagyomány útján kialakult, azt a 
nevet kapják meg az utcák, mert így mindenki számára egyértelmő és elfogadott lesz. 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel az utcák névadásával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
17/2009. (III. 17.) PTK hat. 
A lajosmizsei 2605/29 hrsz-ú közterület délkeleti részének 
névadása 

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a lajosmizsei 2605/29 
helyrajzi számú közterület délkeleti részének a Kálmán Imre köz nevet elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

 
Határid ı: 2009. március 18. 

  Felelıs:     A bizottság 
 
18/2009. (III. 17.) PTK hat. 
A lajosmizsei 2534, 2544/4 és 1681 hrsz-ú közterületek 
névadása 

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a lajosmizsei 2534, 2544/4 
és 1681 helyrajzi számú közterületeknek a Vasút utca nevet elfogadja, megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

 
Határid ı: 2009. március 18. 

  Felelıs:     A bizottság 
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2/ Napirendi pont 
Nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üzemeltetésére  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 11. számú elıterjesztés a következı, amihez még kérem a Gábor segítségét. Ez egy 
kellemes meglepetés volt számomra, mert aki járt mostanában a vasút környékén az láthatta, 
hogy igencsak rendezésre szorul a terület. Önkormányzati tulajdonú területre 
gépjármőparkolók létesítését tervezik, pályázat útján történne a kivitelezés, szilárdburkolattal 
és térvilágítással lenne ellátva. Szerintem nagyon jó lenne, ha elkészülne, mert akkor az a rész 
is szép lenne. Kérdezem Kovács Gábort rendezési tervvel összefüggı dolog ez? 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: Ez a terület zöld terület – közparkká van nyilvánítva, így egy 
kicsit nehezen összeegyeztethetı a rendezési tervvel. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Akkor az átnevezésre majd még oda kell figyelni. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az elıterjesztésben az áll, hogy 92 férıhelyes parkolót 
készítenének. Polgármester úrral egyeztetve soknak találtuk ezt a számot, elég lenne ha csak a 
MÁV területen építenének parkolókat, az 33 db férıhelyet jelent, a többi területet csak 
rendezni kéne.  
 
Török Tamás PTK külsıs tag:  92 autó is ritkán jár arra, bár nem lehet tudni, mi lesz az 
eredménye a pályázatoknak.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Akkor most azt kellene eldöntenünk, hogy a MÁV 
parkolók fenntartását és üzemeltetését támogatjuk-e, mehet-e most így az elıterjesztés a 
testületi ülésre? 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a MÁV parkolókkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
19/2009. (III. 17.) PTK hat. 
Nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üzemeltetésére  
 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Nyilatkozat MÁV 
parkoló fenntartására és üzemeltetésére tárgyú határozat-tervezetet elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  

 
  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Szent Lajos utcai    
Telephelyét érintı pályázat benyújtása az Önkormányzati     
minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények  
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Ez a pályázati kiírás mondhatni az óvodára íródott ki. A 
Szent Lajos utcai épületrıl van szó, amely területet már tavaly bejártuk. Itt részben mőködtek 
osztályok is, de ezek a tantermek átkerültek a Kollégium épületébe, így az ott felszabaduló 
helységek átalakításával, felújításával olyan óvodai csoportokat tudunk beindítani és 
mőködtetni, amelyek a jogszabályi követelményeknek megfelelıek. Így tudnátok megfelelı 
körülményeket biztosítani a gyerekeknek, ugye Anikó? 
 
Kocsis Györgyné Óvodavezetı: Igen ez így nagyon jó lenne, hiszen 1 gyerekre 4m2-nyi hely 
lenne a kötelezı, sajnos most 1m2 sem jut, mert jelen pillanatban 21 és 26 m2-en vannak a 
gyerekek.  Szerencsére a gyermekek létszáma nı, ezért kell mielıbb elvégeznünk ezeket a 
bıvítéseket. Az ingatlan felújításának költsége 22.405.225.- Ft. Amennyiben a teljes 
támogatási összeget igénybe akarjuk venni, akkor 5. 000.000.- Ft saját forrást kell 
biztosítanunk. A maradék 2. 594.775. – Ft pedig eszközbeszerzésre fordítható, amire nagyon 
nagy szükség van, mert tornaszobát is szeretnénk kialakítani, de e mellett szükség lesz 
bútorokra, mosdók kialakítására stb. A riasztó felszerelése is belefér ebbe a keretbe. A 
tetıcserén kívül minden benne lenne. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Van egy kiosztós anyag is ehhez a napirendi ponthoz, 
ami árajánlatokat tartalmaz. Mivel kapcsolatosak ezek pontosan? 
 
Kocsis Györgyné Óvodavezetı: Igen ezeket az árajánlatokat azért kértem be, mert az 
eszközöknél 16.000.- Ft még hiányzott. Az árakban a forintnak a változó értéke benne van, 
ezt egy hónapra tudják garantálni. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: A saját forrást ez mennyiben érinti, érinti-e? 
 
Kocsis Györgyné Óvodavezetı: Nem érinti.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben. Van-e más kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
20/2009. (III. 17.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Szent Lajos utcai    
Telephelyét érintı pályázat benyújtása az Önkormányzati     
minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények  
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra 
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HATÁROZAT 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda Szent Lajos utcai Telephelyét érintı pályázat 
benyújtását az Önkormányzati minisztérium által meghirdetett „közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra támogatja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

 
  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményét érintı    
pályázat benyújtása az  Önkormányzati minisztérium által meghirdetett „közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha már a pályázatoknál járunk, akkor szerintem vegyük elıre még az iskola pályázatát is. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Mielıtt a napirendi pont tárgyalására térünk, engedje meg a 
tisztelt Bizottság, hogy bemutassam új kollegánkat Tengeri Dalmát, aki a Képviselı –testület 
által jóváhagyott köztisztviselıi létszám terhére, pályázati referensként hétfı óta dolgozik 
nálunk. Felkérem, hogy a részletes tájékoztatást tartsa meg. 
 
Tengeri Dalma fogalmazó: Ez a pályázat ugyan az mint az óvodáé, ezt is az Önkormányzati 
Minisztérium írta ki. Itt az igényelhetı támogatás maximális mértéke 20 millió forint. A 
fejlesztés összköltsége 25 millió forint, amelybıl 20 millió forint az igényelhetı támogatás, 5 
millió forint a saját erı. Felsılajos község Önkormányzata jövı héten tárgyalja ezt a 
pályázatot. A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményének infrastrukturális 
felújítása oldódna meg, nyílászárók cseréje, festés, főtéskorszerősítés, a megadott részben 
eszközbeszerzés. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Felsılajos község Önkormányzata teljes egészében vállalja 
az önrészt.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Nincs. Én elfogadásra 
javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
21/2009. (III. 17.) PTK hat. 
A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményét érintı    
pályázat benyújtása az  Önkormányzati minisztérium által meghirdetett „közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra 

 



- 7 – 
 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság A Fekete István 
Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményét érintı pályázat benyújtását az  
Önkormányzati minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra elfogadja, megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

 
  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 35/2007.(XII.13.) rendelet módosításáról  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Az elıterjesztés mellékletében olvashatjuk, hogy a 
Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. a jelenlegi tarifákhoz képest 2,69%-kal 
kívánja emelni a díjakat. 
 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának hulladékkezelésrıl szóló rendelet 
módosítás tervezetét, az elıterjesztés díjaival együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22./2009. (III. 17.) PTK. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 35/2007.(XII.13.) rendelet módosításáról  

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse Város 
Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 35/2007.(XII.13.) rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 

   
Határid ı: 2009. március 18. 

  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített    
2009. évi közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása   
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Rostás Anita készítette, kiegészítésként kaptunk egy kiosztós anyagot a 
Kecskemét és térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási terv és 
megállapodás elfogadása. Megkérném a tájékoztató megtartására. 
 
Rostás Anita csoportvezetı: Szeretném, hogy a kiosztott anyaggal kezdjük, és szeretném 
elmondani, mirıl is van szó, mert kevés idı volt ennek áttekintésére, sajnos csak most kaptuk 
meg mi is a Társulástól az anyagot. A korábban rendszeresen szociális segélyben részesülı 
ügyfeleinket 2009. január 1-tıl foglalkozatni kell. Éves szinten ez Lajosmizse tekintetében 
közel 400 embert jelent, akiknek munkát kell, hogy adjunk, eszközökkel, felügyelettel. Az 
adminisztrációs munka is nagyon sok lesz, munkaszerzıdést megkötni, egészségügyi 
vizsgálatra kell küldeni, jelenléti ívet, szabadságot nyilvántartani. A Törvény lehetıséget ad 
arra, hogy az önkormányzatok társulás formájában lássák el ezeket a feladatokat. A 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás vállalta, hogy amennyiben a hozzájuk tartozó 
önkormányzatok nem tudják vállalni ezt a feladatot, akkor ık ezt vállalják, tehát 
megszervezik a munkát, a helyi önkormányzat közremőködésével. Az önkormányzatnak két 
dologban kell döntést hoznia. A foglalkoztatási terv az egyik, mely feltétele annak, hogy a 
normatívát az önkormányzat lehívhassa a munkabérre. Ez a munkabér 95%-ban normatív, 5 
%-ban érinti az önkormányzatot. Amennyiben társulásban láthatja el az önkormányzat a 
feladatát, akkor ezt a tervet a Társulás készíti el, az önkormányzatnak csak jóvá kell hagynia. 
A másik feladatunk, hogy egy megállapodást kell kötnünk a Kistérséggel, amelyben 
konkrétan meg van határozva minden, a munka szerzıdéskötéstıl a finanszírozásig. Az 
elıterjesztésben két határozat-tervezet van. Az elsı határozat-tervezet arról szól, hogy a 
Társulás által megküldött megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzata fogadja el, 
amelybe még a március 4-i ülésen az önkormányzat által elfogadásra került adathalmazt 
beépítettük. A második határozati javaslat pedig arról szól, hogy szintén a Társulás által 
küldött megállapodást kellene elfogadnunk. Ezzel a megállapodással kapcsolatban 
polgármester úrral egyeztetve arra jutottunk, hogy néhány ponton módosítást kell 
javasolnunk: 
Az egyik legfontosabb kérdéskör a bérkifizetés. A Kecskeméti Kistérség megközelítıleg 2000 
embert fog foglalkoztatni, ezeknek az embereknek a kifizetése elég nagy problémát okoz 
nekik. Mi kérvényeztük, hogy a majdan nálunk dolgozó 400 embernek, nálunk történjen a 
bérkifizetése és ne kelljen minden hónapban Kecskemétre beutazni, de a Társulás ezt nem 
tudja vállalni. A megállapodásba ık azt tették bele, hogy folyószámlára kívánnak utalni, de 
nem mindenki rendelkezik folyószámlával. Ahol nincs, ez probléma lesz, mert nem lehet 
kényszeríteni a munkavállalót a számlanyitásra.  
A másik, hogy az általuk javasolt 90 napos felmondási idı, nem megfelelı, hiszen ha 
májusban kiderül, hogy mégsem mőködik úgy, ahogy terveztük, akkor is végig kellene 
vinnünk. 
A szociális törvény szerint munkabér elıleget kötelesek vagyunk adni a munkavállalónak, ha 
ı ezt igényli, ennek a kivitelezése is nagy problémát jelent a Kistérségnek. 
Amennyiben nem kötünk megállapodást a Kistérséggel, abban az esetben az 
Önkormányzatnak komoly ráfordításokkal kell számolni, felügyeletükre köztisztviselıt kell 
alkalmazni, számára munkaállomást kell biztosítani, stb. 
Ezek a kardinális kérdések még nyitottak számunkra, az elıleg kérdésén már dolgoznak, a 
folyószámlára történı utalásból nem nagyon akarnak engedni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági elnök: Ki fogja ezt a feladatot ellátni, lesz erre egy 
kinevezett munkatárs, aki intézi az ezzel kapcsolatos dolgokat? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A munkaügyi központon keresztül kérnek fel valakit ennek a 
lebonyolítására, de a bérszámfejtés az náluk épületen belül mőködne.  
 
BíróTiborné képviselı: Kötelezı az IMI rendszer? 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Igen. 
Ezt a kérdéskört még át kell gondolni, de már minden mást meg tudtunk velük beszélni és mi 
csak a szociális törvénynek megfelelıen akarunk eljárni. Az Önkormányzatnak az a jó, ha 
társulás útján látja el ezt a feladatát, ık pedig még most szembesültek olyan dolgokkal, 
amikre még nem gondoltak, de úgy gondolom, hogy megoldják a kérdéses problémákat. Az 
elıterjesztéshez csatoltuk a megállapodást is, amit elfogadunk, de a már említett feltételekkel. 
(elıleget, ha kérnek, biztosítsanak számukra, a bérkifizetés ne csak utalással legyen 
megoldható.) 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági elnök: Ki fogja intézni az egészségügyi vizsgálatot, azt meg 
lehet oldani helyben?  
 
Rostás Anita csoportvezetı: Ez az egyetlen, amit biztosan Kecskeméten kell intézni, mert 
pályázat útján vált adottá az orvos és a helyszín, aki és ahol ezt végezhetik.   
Az intézményekkel külön fel fogja venni a kapcsolatot a Kistérség, elmondják, amit tudni 
kell, külön megállapodásokat fognak kötni az intézményekkel. A munkavédelmi és baleseti 
oktatást vállalta a Kistérség, ettıl függetlenül helyi szinten a sajátosságokat el kell majd 
mondanunk és a jelenléti ívet, szabadságot vezetni kell, a munkát felügyelni kell.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági elnök: Én részemrıl támogatom. 
 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért a megállapodással és a kiegészítésekkel kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
23/2009. (III.17.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által  
készített 2009. évi közfoglalkoztatási terv   
elfogadása  

Határozat 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási tervet, 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületének megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. 
Határid ı: 2009.március 18. 
Felelıs: A bizottság 
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24/2009. (III.17.) ÖH 
Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
a közcélú foglalkoztatás szervezésére 

 
Határozat 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 36. §-ában szabályozott közcélú foglalkoztatás szervezésére 
irányuló – megállapodást azzal, hogy a társulási megállapodás 10. pontja kerüljön ki a 
megállapodásból, továbbá egészüljön ki a munkavállalók részére történı elıleg 
biztosításának lehetıségével, és a lakossági folyószámlával nem rendelkezı 
munkavállalók részére történı bérkifizetés szabályaival és Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testületének megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
Határid ı: 2009.március 18. 
Felelıs: A bizottság 

 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (….)rendelete  
az egyes szociális ellátásokról      
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Ez az anyag szervesen kapcsolódik az elızı napirendi ponthoz, a részleteket ott már 
megtárgyaltuk. Az elıterjesztésben pedig minden benne van. Van-e esetleg mégis  kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a szociális rendelet-tervezettel egyetért és javasolja, a Képviselı-testületnek elfogadásra 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
25/2009. (III. 17.) PTK. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (….)rendelete  
az egyes szociális ellátásokról  
 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse Város 
Önkormányzatának …../2009. (….)rendelet-tervezetét az egyes szociális 
ellátásokról elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 

  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt közbeszerzési   
eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása.     
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Ismeretes, hogy nyertünk pénzt a közbeszerzési 
pályázatra, szennyvíz beruházásra. Tárgyaltuk már rendkívüli ülésen, amikor módosításokat 
eszközöltünk. Meg kellene határoznunk egy pontrendszert úgy, hogy elınyben részesítsük azt, 
több pontot kapjon az, aki a tervezıi mővezetést bevállalja. Az egyéb pontosítások átvezetésre 
kerültek. 
Jó hogy meghatározott idıre vállalja a munkáknak az elıkészítését.  
 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
26/2009. (III.17) ÖH 
Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt közbeszerzési  
eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása. 

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 
Szennyvízberuházás tervezésére kiírandó nyílt közbeszerzési  eljárás 
ajánlati felhívásának jóváhagyásáról szóló határozat-tervezetet elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
Határid ı: 2009. március 18. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
9./ Napirendi pont 
Kecskeméti Kistérség Akcióterve 2009-2010. jóváhagyása  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Dalmától szeretném megkérdezni, hogy kevésnek találom 
az akció tervben az energetikai pályázatnak a 20 Millióját. Van-e arra a lehetıség, hogy ezen 
változtassunk, esetleg intézményenként beadni lehet-e.  
 
Tengeri Dalma gyakornok: Az összegeken biztos lehet változtatni, de megnézem az 
anyagot.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Addig itt van 600 millió, az Alsóoktatási intézmények integrációjával kapcsolatban az új 
sportcsarnok építését hagy hozzam fel témaként. Gondolom, hogy helyileg ez ide a focipálya 
mellé kerülne. Ezzel a lehetıséggel mivel több telephelyen mőködik az alsó fokú oktatási, így 
az alsóoktatási épületeket egymás mellé lehetne integrálni és újat lehetne építeni, például ide a 
focipálya mellé. Én kértem, hogy ez a téma kerülhessen ebbe a sorba. Természetesen 
tiszteletben tartom a véleményeteket, ha netán nem értetek egyet vele, vagy majd a  
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késıbbiekben kerüljön erre sor. Tehát az 5.pont ha lehet több legyen és egy tétellel bıvítsük 
ki a sort, vagyis az alsó fokú oktatási intézmények integrációja kerüljön bele, ha ezzel egyet 
ért a bizottság.  
 
Tengeri Dalma fogalmazó: Megnéztem a KEOP akciótervét. Három féle projekt kiválasztás 
lesz. Egy automatikus, 1-50 millió Ft-ig lehet támogatást igényelni, lesz egy egyfordulós 
pályázat is, itt 1 és 1000 millió Ft között lehet támogatást igényelni, és lesz egy kétfordulós, 
ott pedig 500 és 1000 millió Ft. A konstrukció pontos megnevezése úgy szól: „Helyi hı és 
főtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Jó lenne, ha lenne a helyi energiáról egy tanulmány, de 
akkor az a lényeg, hogy lehet emelni az összegen. Akkor a felsı fokú közoktatási 
intézményeknél 500 millió Ft kerüljön be.  
Visszahozhatnánk a központi iskola épületének felújítását is, nem csak a nyílászárok cseréjét 
kellene belevenni, mert már kétszer próbáltunk pályázni az iskolához, ami mögött nagyon sok 
munka áll, de eddig még sikertelenül. Most hátha nyerne. 
 
Tengeri Dalma fogalmazó: Valószínő, hogy nem lesz rá keret, az is lehet hogy az alsó 
tagozatot sem tudjuk bevinni.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Akkor a napkollektorokra a támogatást emeljük meg 100 
millió Ft-ra. A 18. sorba pedig akkor marad az alsó fokú integráció. 
 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
27/2009. (III. 17.) PTK hat. 
Kecskeméti Kistérség Akcióterve 2009-2010. jóváhagyása  

 
HATÁROZAT 

   
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskeméti 
Kistérség Akcióterve 2009-2010. jóváhagyásáról szóló határozat –tervezetet 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 

  Határidı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák kivágására  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Az elızmények ismertek, volt ez a téma már a bizottság és a testület elıtt is. Most egy ajánlat 
és egy szerzıdéstervezet van elıttünk, javasoltok-e ehhez valami kiegészítést? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Ki bírálja el? 
 
Keresztes Tibor külsıs tag: A Mezıgazdasági bizottság vállalja a bírálatot és javasolnám  
Sápi Tibort, ık ismerik és kompetensek a témában. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Én azt, hallottam, hogy ı nem vállalja, legyen csak a 
Mezıgazdasági Bizottság. 
Hol tegyük közzé ezt a pályázati felhívást? 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az Önkormányzat honlapján biztos, hogy megjelentetjük.  
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Hirdetıtábla, Kábel Tv. Szerintem ez a három elég. 
Köszönöm. 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az elıterjesztést kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
28/2009. (III. 17.) PTK hat. 
Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák kivágására 

 
HATÁROZAT 

 
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
 megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Pályázati 

felhívás dőlıutak melletti fák kivágására tárgyú határozat-tervezetet, javasolja, 
hogy a pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján, a hirdetıtáblán és a 
Kábel Tv-ben jelenjen meg. 

 Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a      
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási     
Tanácsában 2008. év II. félévben végzett tevékenységérıl 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Dodonka Csaba készítette el, van-e hozzá valami kiegészíteni való? 
 
Dodonka Csaba gyakornok: A beszámoló a 2008. II. félév munkásságáról szól. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést nagyon részletes, rendben van. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 
a kiadott határozati javaslattal elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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29/2009. (III. 17.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a      
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási     
Tanácsában 2008. év II. félévben végzett tevékenységérıl 

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Lajosmizse Város 
Polgármesterének beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási  Tanácsában 2008. év II. félévben végzett tevékenységérıl 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
12./ Napirendi pont 
Közbeszerzési szabályzat módosítása  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Változott a közbeszerzési törvény. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Holnap itt lesz az ülésen a dr. Szegesdi Henrietta, ha van 
kérdés ı mindenre válaszolni tud.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök: Benne vannak az anyagban a  változások, egyértelmően 
látszik, vastagon szedett, dılt, én úgy gondolom, hogy egyértelmő. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, más javaslat? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az elıterjesztést kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
30/2009. (III. 17.) PTK hat. 
Közbeszerzési szabályzat módosítása  

 
HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Közbeszerzési 
szabályzat módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Határid ı: 2009. március18. 
Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem.  
A Bizottsági ülésnek 15:30-kor vége.  
 

Kmf. 
 
 

      Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
       PTK elnök 

 
 Mezei Anett Krisztina s.k. 
                  jkv.vez. 


