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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

 
31/2009. (IV. 21.) PTK hat. Egyéb szervezetek támogatása fel nem osztott 
     keretösszegének felhasználásáról 
32/2009. (IV. 21.) PTK hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
     Köztestület 2008. évi beszámolójának elfogadása 
33/2009. (IV. 21.) PTK hat. CÉDE pályázat szakmai előkészítése 
34/2009. (IV. 21.) PTK hat. CÉDE pályázat szakmai előkészítése 
35/2009. (IV. 21.) PTK hat. A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő  
     sportlétesítmények felújításának támogatásáról 
     szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján pá- 
     lyázat benyújtása 
36/2009. (IV. 21.) PTK hat. Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Ön- 
     kormányzat által kiírt rendezvények támogatásá- 
     ra 
37/2009. (IV. 21.) PTK hat. 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
38/2009. (IV. 21.) PTK hat. 2008. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 
39/2009. (IV. 21.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. 
     (…) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – 
     többször módosított – 3/2008. (II. 14.) rendelet  
     végrehajtásáról 
40/2009. (IV. 21.) PTK hat. Közfoglalkoztatási megállapodás kötése a Kecs- 
     kemét és Térsége Többcélú Társulással, valamint 
     a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
41/2009. (IV. 21.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi 
     közbeszerzési terve 
42/2009. (IV. 21.) PTK hat. Selectra kémiai automata gép térítésmentes hasz- 
     nálatba adása 
43/2009. (IV. 21.) PTK hat. Ajánlatkérés Víziközmű-társulat szervezése és  
     megalakítása 
44/2009. (IV. 21.) PTK hat. Az ÁROP-I.A.2/A „Lajosmizse Város Polgármes- 
     teri Hivalának szervezetfejlesztése a modernizá- 
     ció jegyében” c. támogatásra ítélt pályázat – a  
     közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasz- 
     tása 
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45/2009. (IV. 21.) PTK hat. A DAOP-2007-4.1./A „A lajosmizsei Egészség- 
     ház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” c. 
     támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési el- 
     jás lebonyolítójának kiválasztása 
46/2009. (IV. 21.) PTK hat. 2008. évi ellenőrzési jelentés 
47/2009. (IV. 21.) PTK hat. Dr. Török Tamás bizottsági tag szavazásból való 
     kizárása a „Tájékoztatás a 2008. évi temető üze- 
     meltetéssel összefüggő bevételek és kiadások ala- 
     kulásáról” c. napirendi pontra vonatkozóan 
48/2009. (IV. 21.) PTK hat. Tájékoztatás a 2008. évi temető üzemeltetéssel 
     összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
49/2009. (IV. 21.) PTK hat. A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával 
     kapcsolatos tájékoztatás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. április 21- 
                én, du:13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás   bizottság tagja 
 
 
Keresztes Tibor bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. Kele Attila bizottsági tag 
később fog érkezni. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Petényi Sándorné csoportvezető 
      Földházi Tünde tanácsos 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Szarvas Attila tűzoltó parancsnok 
      Koller Dániel Tűzoltó Egyesület elnöke 
      Tarnóczy László rendőr alezredes 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottság tagból 3 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 
3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…)  Basky András 
     rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – többször  polgármester 
     módosított – 3/2008. (II. 14.) rendelet végrehajtásáról 
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2./ Közfoglalkoztatási megállapodás kötése a Kecskeméti és  Basky András 
     Térsége Többcélú Társulással, valamint a Bács-Kiskun  polgármester 
     Megyei Önkormányzattal  
3./ CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítése   Basky András 
     Sportlétesítmény felújítási program elfogadása   polgármester 
     A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesít- 
     mények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.)  
     ÖM rendelet alapján pályázat benyújtása. 
     Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
     által kiírt rendezvények támogatására 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési Basky András 
      terve         polgármester 
5./ Egyéb szervezetek támogatása fel nem osztott keretösszegének Basky András 
      felhasználásáról 
6./ Selectra kémiai automata gép térítésmentes használatba adása Basky András 
            polgármester 
7./ Ajánlat kérés Víziközmű társulat szervezése és megalakítá- Basky András 
      sára         polgármester 
8./ Az ÁROP-1.A.2/A „Lajosmizse Város Polgármesteri Hiva- Basky András 
      talának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében”  polgármester 
      c. támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás le- 
      bonyolítójának kiválasztása, 
      A DAOP-2007-4.1.A „A lajosmizsei Egészségház infrastruk- Basky András 
      turális fejlesztése, kialakítása” c. támogatásra ítélt pályázat – polgármester 
      a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 
9./ 2008. évi ellenőrzési jelentés      Basky András
          polgármester 
10/ Tájékoztatás a 2008. évi temető üzemeltetéssel összefüggő Basky András 
       bevételek és kiadások alakulásáról     polgármester 
11/ A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos Basky András 
      tájékoztatás        polgármester 
12/ A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület Basky András 
       2008. évi beszámolójának elfogadása    polgármester 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Meghívott vendégekre tekintettel kezdjük a munkát a meghívó szerinti 5./ napirendi 
ponttal (Egyéb szervezetek támogatása fel nem osztott keretösszegének 
felhasználásáról). 
1./ Napirendi pont 
Egyéb szervezetek támogatása fel nem osztott keretösszegének felhasználásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előzetes egyeztetések alapján kialakult számokat fogom mondani. A Rendőrség 
már kapott egy meghatározott összegű támogatást. Kiemelten kezeli ezért a 
Lajosmizsei Önkormányzat a közbiztonság helyzetét, erre való tekintettel az újabb 
támogatási igényét is támogatja, és itt az előzetes egyeztetések során kialakult egy 
olyan megoldás, hogy 550 eFt az, ami felosztandó összeg. A helyi rendelet nem teszi 
lehetővé legjobb tudomásom szerint, hogy most újra pályázatot kiírjon erre a kis 
összegre az önkormányzat, illetve, ha újra kiírja, akkor természetesen akkor 
valamennyi társadalmi szervezet és sport szervezetet pályázhat erre az összegre, illetve 
a Rendőrség abban a kivételezett helyzetben van, hogy ő nem a társadalmi szervezetek 
közé esik, hanem egy fentebbi rublikába a költségvetési rendeletben, és a közvetlen 
támogatásáról a Képviselő-testület dönt, a bizottság javaslatot tesz. Ez egyébként az 
összegből 250 eFt, és a másik két sportszervezetre egy olyan megoldási formula van az 
előbbiek elkerülésére, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány részére a 300 eFt összeget 
átadja az önkormányzat és azon belül is 50 eFt, illetve 250 eFt-os támogatási összegek 
kialakulnak a KUNGFU és a Lajosmizsei UKC javára. Az előzetes egyeztetések során 
ezek a számok kialakultak, 250 eFt, 250 eFt és 50 eFt.  Ha ezzel Tarnóczy Úr egyetért, 
akkor a célokról legyen szíves mondani pár szót. 
Tarnóczy László  
Maximálisan egyetértek. Óriási támogatás ez nekünk. Régen volt a Lajosmizsei 
Közbiztonsági Alapítvány. Az alapítvány minden évben kapott támogatást az 
önkormányzattól és még a közben vásároltunk nem is egy, hanem kettő db szolgálati 
gépkocsit. Ezeknek az amortizációs cseréjét bizonyos időközönként meg is oldottuk. A 
jelenlegi  A fehér színű gépkocsi most már a Lajosmizséért Közalapítványnak a 
tulajdona. Ellenben fel van ajánlva egy támogatási szerződés keretében a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr Főkapitányságnak. A főkapitányság vállalja a szervizelését, 
kijavíttatást, üzemeltetését, mindenét a gépkocsinak, viszont a gépkocsi tulajdonjoga 
továbbra is az alapítványnál marad. Ezt az autót 2004-ben vásároltuk, 140 ezer km van 
benne, ami nem is lenne olyan nagyon sok, viszont úgy látjuk, hogy ezt az autót is le 
kell most már cserélni, csinálni kell egy amortizációs cserét, mivel egyre több a 
javítási költsége. Ebbe bele is estünk február 9-én, egy sima olajcserére kellett vinni az 
autót, mivel a gépkocsikat évente műszakiztatják, mivel megkülönböztető jelzéssel 
vannak ellátva, valamint 15 ezrenként szakszervízben szervizelik. Elértük a 135 ezer 
km-t, február 9-én elvittem javítani, 150 eFt javítási költsége volt, s ezt már a 
főkapitányság nem tudta bevállalni, március közepéig tolódott az egész, amikor is 
polgármester Úrnak a beleegyezésével a főkapitány Úrnak írtam egy szolgálati jegyet, 
amelyben a polgármester Úr aggodalmát és nem tetszését fejezte ki, hogy a rendőrség 
megszegi a támogatási szerződésben foglaltakat, és ennek a hatására megcsinálták a  
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gépkocsit. Ha ilyen költségei lennének, kizárt dolognak tartom, hogy még egyszer 
megtennék, illetve talán ezért az autóért talán még most tudunk valamennyi pénzt 
kapni. Én már múlt héten futottam egy kört, végigjártam az összes autókereskedőt, hát 
nem annyit adnának érte, amennyire mi számítottunk, a piaci értéke ennek a 
gépkocsinak 700 eFt körül mozog, ebben nincs klíma, ez egy 1,4-es alapmodell. 500-
600 eFt között kívánják beszámolni az autókereskedők. Most már innen kaptunk 1.050 
eFt-ot, plusz a gépkocsinak az ára, s megnéztem azt, hogy egy viszonylag ekkora 
nagyságú gépkocsira lenne szükségünk, mert egy kisebb gépkocsival nem sok mindent 
tudunk elérni, mert legalább 4 embernek minimum bele kellene férni, illetve, hogy 
legyen valamekkora csomagtér is.  Még ha pici autót szeretnénk is venni, 2 M/Ft-ért 
már szinte semmit nem kapunk. Daciát kapunk, illetve Suzukit, de az meg nagyon 
kicsi. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy Suzuki SX-4-esben gondolkodunk, 
természetesen csak fehér színben, meg ezt az új gépkocsit is fel szeretnénk lámpázni, 
mert akkor van értelme ennek az egésznek, hogy ha látják az emberek, hogy 
rendőrségi autó van az utcán, mert annak nem sok értelme van, hogy egy civil autó 
mászkál. Nem látom akkor a hasznát neki és azt tudni kell, hogy ezt az amortizációs 
cserét nem csak új gépkocsival lehet megoldani, hanem maximum három éves 
gépkocsival és 60 ezer km-nél nem lehetne többnek benne lenni. Megnéztem az 
internetet, már egy-két éves, ilyen típusú gépkocsit is jóval olcsóbban meg tudunk 
venni, és azt remélem, hogy ezzel a pénzzel, amit kaptunk, illetve van egy-két 
támogatónk, akik minden évben támogatnak minket, az Ő általuk befolyt összeggel 
már meg tudjuk vásárolni ezt a gépkocsit. Ennek az átfutási ideje nem lesz egy gyors 
dolog, mert a rendőrségi bürokrácia, a szolgálati jegyek ez mind-mind hosszú ideig fog 
tartani, de én úgy gondolom, hogy ez ősszel meg fog történni. Annyi lenne még a 
tiszteletteljes kérésem, hogy az első levelemben, az első kérelmemben írtam, hogy ezt 
az összeget, amit Önök megszavaznak nekünk, ezt a Lajosmizséért Közalapítványra 
kellene átutalni és nem a rendőrségnek, mert a rendőrség nem tud vele mit kezdeni. Az 
alapítvány elnökével ezt meg is beszéltük, ez egy célzott támogatás lenne, amelyet 
csak a gépkocsi vásárlására tudnánk felhasználni, és nem lehetne elkótyavetyélni, mert 
ez a gépkocsi továbbra is az alapítvány tulajdona lenne.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jó, rendben van. Köszönjük szépen, én úgy gondolom, hogy a rendőrség abszolút jól 
gondolkodik a gépkocsi cserét illetően, hiszen az autóiparban is azért láttuk, hogy mi a 
helyzet. és a gazdasági recessziót ilyen módon egy kicsit előnnyé lehet fordítani, hogy 
egy kicsit olcsóbban lehet akár új gépjárműhöz jutni, s ezekkel a támogatási 
összegekkel ezt a gazdaságtalan gépkocsit le tudja a rendőrség cserélni.  
Köszönjük szépen a kiegészítő információkat. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki ezzel egyetért, hogy oly módon támogassuk a 
javaslatot, hogy a Lajosmizsei Közalapítvány javára menjen az összeg, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta:  
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31/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Egyéb szervezetek támogatása fel nem 
osztott keretösszegének felhasználásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy az egyéb szervezetek támogatására fel nem 
  osztott  550 eFt keretösszeg felhasználása az alábbiak szerint kerüljön  

szétosztásra: 
  - KUNGFU részére           50 eFt 
  - Lajosmizsei UKC részére              250 eFt 
  - Rendőrség részére    250 eFt kerüljön átutalás- 
    ra úgy, hogy a Lajosmizséért Közalapítványhoz legyen utalva ezen ösz- 
    szeg. 
  Határidő: 2009. április 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Most a meghívó szerinti 12./ napirendi ponttal folytatnánk /A Lajosmizsei Tűzvédelmi 
és Műszaki Mentési Köztestület 2008. évi beszámolójának elfogadása/. 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület 2008. évi 
beszámolójának elfogadása. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kaptunk egy beszámolót és tudjuk azt, hogy az elmúlt időszakban a Tűzoltóság háza 
táján változások történtek, s ezeknek a változásoknak adtak hangot a beszámolóban. 
Kérdezem a jelenlevőktől, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valami 
kiegészítés? 
Szarvas Attila parancsnok 
Nincs, ha kérdés van, akkor válaszolok. 
Annyi kiegészítés van, hogy a 2. oldal utolsó bekezdésében van a tűz- és káreset pont 
alatt írva, hogy 103 tűzeset történt. Egyeztettünk az elnök Úrral, az nem a tűzesetek 
száma, hanem az esetek száma, ami műszaki mentés. Ebből 38 volt a tűzeset.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük szépen a pontosítást, úgy gondolom, hogy tényszerű adatokat kaptunk és 
nagyon tartalmas a beszámoló. Az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokat, 
vezetőségben bekövetkezett váltásokat tükrözi. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Van egy összeg a pénzügyi eredmény és a pénztartalék, ez a 6 M/Ft, ez folyamatosan 
tartaléknak lett meghagyva, vagy valami beruházásra. 
Koller Dániel Tűzoltó Egyesület elnöke 
Ezt már polgármester Úrnak mondtuk, ez a pénzügyi eredmény csak számszakilag 
pénzügyi eredmény, a felette lévő felsorolásnál van egy olyan, hogy költségvetési  
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támogatás előleg 2009-re, ez abból adódik, hogy a minisztériumi támogatást tavaly év 
végén megkaptuk előre kéthavit, mert idénre nem tudnak adni emelést. A tavalyi évre 
volt egy olyan lehetőség, hogy előleg címén megcímezve, de nem lehetett hozzányúlni 
2009. januárig. Megkaptuk ezt a kéthavi támogatást előre 3.080.606.- Ft-ot, és van 
még egy számszerűség benne, ami szintén felette van, s úgy kezdődik, hogy BM 2007. 
évi maradvány egyszeri leosztása. Ez is egy olyan számösszeg, amit egyszer kaptunk, 
soha többet ilyen nem volt, nem is lesz várhatóan, tehát nem lehet vele számolni. Ha a 
két összeget megnézzük, már majdnem ott vagyunk, hogy 4 M/Ft, és a többi az pedig 
az, ami ténylegesen van pénzeszközünk. Így tevődött át 2009. elejére ez a majdnem 6 
M/Ft-os pénzügyi eredmény, ami jó lenne, ha lenne, de sajnos ez csak számszaki 
eredmény.  
Szarvas Attila parancsnok 
Az Önkormányzati Minisztérium ezt azzal magyarázta, hogy a recesszió kapcsán ők 
emelést nem eszközölhetnek a 2009-es évben, akkor ők ezt ideadták nekünk még az 
előző évben, tehát a köztestületi tűzoltóságok kapták meg azzal a feltétellel, hogy 
2008. évben nem lehet elkölteni, mert ez a 2009-es évnek a kiegészítése, illetve 
1.056.000.- Ft a maradvány még. Ez is egyszeri támogatás volt a LÖTOSZ 
Érdekképviseleti Szervezet kérte, hogy mivel elég rossz helyzetben vannak ezek az 
önkéntes tűzoltóságok, támogassák őket egyszeri alkalommal   
Koller Dániel Tűzoltó Egyesület 
Ami forgópénzünk van effektíven, az 1 M/Ft körül van, az vésztartalék. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Igen, jó, hogy van ilyen, mert emlékszem rá, hogy amikor 10 évvel ezelőtt is volt a 
belvízbaj, mire megjöttek a pénzek, addig a tűzoltóság tudta működtetni a szivattyúkat. 
Szarvas Attila parancsnok 
Ha nem lett volna nekünk ez a 3.860.000.- Ft tavalyi évről az idénre átcsoportosítva, 
igen nagy problémánk lett volna az év eleji kifizetésekkel, mert tavaly mi elég sok 
feladatot elláttunk azáltal, hogy vizsgáltattunk be járműveket, túlköltöttük azt a nem 
lévő pénzkeretet és így ez nagyon kellett ahhoz, hogy januárban és februárban is 
működőképesek tudjunk lenni.  
 
Megérkezett Kele Attila bizottsági tag is, így most már a bizottság 4 fővel 
határozatképes a továbbiakban. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, engedjék meg a tisztelt jelenlévők, hogy annyi 
személyes véleményt mondjak el, hogy nagyon sokféle szolgáltatás van jelen a 
településen. Egyikfajta szolgáltatás, ami közszolgáltatásnak minősül, a tűzoltóságnak a 
munkája, a tűzoltás és műszaki mentés. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség 
van erre a munkára. Az intézmények is és az önkormányzati szférában is nagyon jól 
tudják, hogy mi magunk is sokszor igényeljük a tűzoltóknak a munkáját, amit ezúton 
szeretnék megköszönni, hiszen nagyon fontosak ezek a konkrét szakmai munkák, a 
tűzoltás és a mentés. Ezért a munkáért elismerésemet fejezem ki.  
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Koller Dániel Tűzoltó Egyesület elnöke 
Köszönjük szépen. 
Szarvas Attila parancsnok 
Köszönjük szépen. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb vélemény. Amennyiben nincs, kérem, szíveskedjenek jelezni, hogy 
egyetértenek a beszámoló elfogadásával. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt -  az alábbi 
határozatot hozta:  
32/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
Köztestület 2008. évi beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
                     A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
                     Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Men-           
                     tési Köztestület 2008. évi beszámolóját tárgyalja meg és fogadja el. 
                     Határidő: 2009. április 22. 
                     Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van további meghívott kedves vendégünk a CÉDE és TEUT pályázatok szakmai 
előkészítése Sportlétesítmény felújítási program elfogadása. című napirendi pont 
keretében. E napirendi pont a meghívó szerint 3./ most javaslom ezzel folytatni.  
3./ Naprendi pont 
CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítése Sportlétesítmény felújítási 
program elfogadása. 
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján pályázat benyújtása, 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez az egy napirendi pont három pályázati anyagot takar. Az anyagot Tengeri Dalma 
készítette.  Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Tengeri Dalma fogalmazó 
A CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítését foglalja magában az anyag. A 
pályázatot még nem írták ki, de a munkát már meg kell kezdeni ahhoz, hogy időben 
elkészüljünk vele. Ehhez kérnénk a hozzájárulásukat.  A CÉDE keretében az óvoda 
fűtéskorszerűsítését szeretnénk megvalósítani. A TEUT-nál pedig három alternatívát 
soroltunk fel kis táblázatban. Ezeket az utcákat emeltük ki a sok közül, amiket 
szeretnék megvalósítani a pályázat keretén belül. A tavalyi évben 20 M/Ft-ra lehetett 
összesen pályázni, idén még nem tudjuk pontosan, de várhatóan ez az összeg lesz. Az 
Önök választásának megfelelően akkor meg tudjuk rendelni a terveket, amit majd 
beadunk a pályázathoz, ha kiírják.  
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Úgy gondolom, hogy nagyon értékelni kell azt az előrelátást, hogy még a pályázat 
kiírása előtt elkezdődtek a munkálatok és azt is látni kell, hogy az óvoda esetén 
látható, hogy milyen szisztematikusan zajlanak a fejlesztések és a tervek, ugyanúgy 
más intézménynél is, csak most éppen itt most az óvoda van napirenden. Emlékezzünk 
vissza, hogy a Szent Lajos úti óvoda környékén milyen döntéseket segítettünk elő 
bizottsági munkával. Ott a bölcsődének a II. fordulójáról esett szó a bizottsági ülés 
kezdete előtt, hogy bejutott. A II. fordulóban remélhetőleg ez sikerül, s akkor az 
óvodai rész fel tud jutni azokra a helyekre, ahonnan az iskola kiköltözött. Az iskolának 
az osztálytermei viszont a kollégiumban lettek kialakítva. Legutóbb is volt egy olyan 
óvodai pályázat, amely a Szent Lajos úti komplexumnak a fejlesztését segítette, most 
pedig a legjobb tudomásom szerint nagyon fontos az óvodának ez a fűtéskorszerűsítési 
pályázata, hiszen a vízelfolyás nem lep meg, és itt úgy tűnik, hogy életbevágó lesz az 
óvoda fűtéskorszerűsítésének a megoldása.  A magam részéről mindenféleképpen 
javaslom az óvodai fűtéskorszerűsítést, a TEUT pályázat esetében előzetesen már 
Andrástól is kaptuk azokat az információkat, hogy az Attila utat a városközponti 
rehabilitáció keretében lenne érdemes benyújtani, és az Árpád utca, illetve a Lehel utca 
közül azért az Árpád utca van előtérbe, mert 6 M/Ft az az összeg, amit Lajosmizse 
ebben a pályázatban lakosság-számarányosan el tud hozni. Itt van egy kalkulált 11 
M/Ft-os bekerülési költség, akkor itt praktikusan gondolkodva az Árpád utcát érdemes 
behozni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Szeretném jelezni kiegészítésként, hogy adtunk kiosztós anyagokat ehhez a 
napirendhez. A CÉDE és TEUT-as pályázatot ez nem érinti, viszont amire a bizottság 
elnöke rá akar térni, azt már igen.  A 4-es napirendhez 4.1. címen kaptatok 
fémtechnika, villanyszerelést, illetve Tiller Istvánnak az új szerződését, ami csak 
annyiban módosítja az előterjesztésben lévő szerződést, hogy a titoktartási záradék 
kikerült belőle, és bent van az akadálymentesítési ajánlat is egy 4.2. címen. Ennek lesz 
még egy 4.3.-asa is, amit a holnapi testületi ülésen ki kell, hogy adjunk. és meg kell, 
hogy oldjunk, ez pedig a sportfelújítási program, ami nélkül a pályázatot nem lehet 
benyújtani.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük szépen a kiegészítést. El szeretném mondani, hogy Nagy Erzsébet egy 
munkatársával együtt nagyon sokat dolgozott a Sportcsarnok Szakmai Programjának a 
kidolgozásán. Kérem, hogy legyen szíves erről tájékoztatást adni. 
Nagy Erzsébet pályázati referens 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a megjelenteket is. Én magáról a programról 
annyit szeretnék kiemelni, hogy a program vázát adta elsősorban Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a sportkoncepciója, a másik vázát pedig adta maga a létesítmény, 
nevezetesen a Fekete István Általános Iskolához tartozó Sportcsarnok, amely közel 30 
éve épült, és azóta maximális kihasználtsággal működött, és ezáltal azok az 
alapdolgok, amelyek biztosítják a biztonságos mozgási lehetőséget, sportolást, azok az 
elmúlt évtizedekben nagyon elhasználódtak. Több egyeztetés után arra jutottunk, hogy 
most ebben a pályázatban a legsürgősebb felújítást vesszük be, nevezetesen az  
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elválasztó függönyöket cserélnénk le. Ezt az indokolja, hogy magát a csarnokot csak 
úgy lehet ilyen kihasználtsággal működtetni, - amennyiben kihasználjuk a nagyságát, - 
ezekkel a függönyökkel négy részre osztjuk, s így lehet a délelőtti testnevelés órák 
számát megtartani maradéktalanul. Délutánonként pedig szintén az igényeknek 
megfelelően tudjuk a sportolóknak átadni úgy a szervezetnek, mint a hobbi 
sportolóknak. Mivel ilyen nagy kihasználtságú, nagyon tönkrement. Tönkrement azért 
is a függöny, mert maga az alapanyaga nem olyan erős minőségű, és bizony nagyon 
sok helyen elszakadt oly mértékben, hogy most már balesetveszélyes. A függöny most 
oldalirányból mozgatható, elsősorban kézileg és a cserénél azt szeretnénk, hogy 
függőleges irányból és gépi mozgatással. Ezzel a függőleges irányú mozgatással való 
felszereléssel kiküszöbölnénk azt, hogy állandó porfogó lenne. Ebből látszik, hogy a 
Sportcsarnokban nagyon nagy mennyiségű a por és ez egészségre károsító is az ott 
lévő embereknek. A másik dolog, amit szeretnénk megvalósítani a pályázat keretén 
belül, az pedig maga az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés. Ezt 
alapszükséglet kielégítéssel kell megvalósítani. Amennyiben olyan szinten szeretnénk, 
akkor már be kellene venni a bővítéseket is, amelyek elengedhetetlenek és a 
későbbiekben itt a programban szerepel is, tehát a vizes blokk, kiszolgáló résznek a 
bővítése, WC-k, zuhanyzók, öltözők további bővítése. Ez csak olyan szinten, hogy 
azoknak, akik mozgáskorlátozottak, el tudják érni magát a Sportcsarnokot. Ott majd 
azt kell megoldani, hogy ne a Sportcsarnoknak a mosdó részét nyissuk meg előttük, 
hanem egy olyan irányvonalat, ahol ők tudnak közlekedni. Annak érdekében, hogy a 
pályázat sikeres legyen, tettük bele ezt a fajta akadálymentesítést, de gondolva arra is, 
hogy tulajdonképpen országos rendezvények is szoktak lenni a Sportcsarnokban, s ezt 
a fajta igényt kielégítsük. A harmadik dolog, amit a tervbe bevettünk, az pedig a 
parkettának a második lakkréteg felvitele, ami a tavalyi felújítás után egy év után 
ajánlott. Maga a program ezt tartalmazza és a programnak az átvitele volt feladat, hogy 
a pályázat keretében ennek a költségét megcélozzuk. Ezt szeretnénk az idén és majd 
látni fogják a bizottság tagjai és a Képviselő-testület, hogy maga a felújítási program 
egészen 2013-ig fog szólni. Nem tudom, hogy ez majd így marad-e, de ennek a 
lényege az, hogy szeretnénk minél előbb a világítás felújítását is megcélozni, ha lehet 
pályázati kiírás keretein belül energia-gazdaságosságossá tenni, mert bizony ennek 
most nagyon gazdaságtalan a működtetése. Ugyanígy benne lenne a labdafogó és 
védőhálók cseréje, valamint az ablak és nyílászárók cseréje, mert azok is 30 évesek, és 
nem igazán a mai kornak megfelelőek. Ez a tervünk a pályázattal kapcsolatban. 
Köszönöm szépen.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezekből a fejlesztési célkitűzésekből a függöny és az akadálymentesítés kerülne bele a 
mostani részbe. 
Nagy Erzsébet pályázati referens 
Igen, a parketta pedig már a költségvetési keretben benne van, és azonnal valósítjuk 
meg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben van, köszönjük szépen. 
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Nagy Erzsébet pályázati referens 
Én is köszönöm szépen. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A magam részéről maximálisan támogatom ezt a pályázatot is és a 
rendezvénytámogatási pályázatot is, mely a Művelődési Ház pályázata. Ez 
tulajdonképpen négy pályázati kiírás. 
Basky András polgármester 
A Művelődési Ház igazgató asszonyával nem tudtunk erről konzultálni, amit tegnap a 
Művelődési és Oktatási Bizottságon javasoltunk. A parkettafestésre van 1.900.000.- Ft 
külön soron jóváhagyva. Most a parkettafestésre az árajánlat 1.171.000.- Ft + 100 eFt 
a nyertes pályázat esetén a sikerdíj. 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Kiszámoltuk pontosan, hogy mennyibe kerül az akadálymentesítés és a függöny csere, 
ez 10 millió 5280 Ft. Ez 20 % az akadálymentesítés esetében. A bruttót néztem.  
Basky András polgármester 
Amikorra elbírálják, már a 25 %-os ÁFÁ-val kell számolni és akkor jön ki a 400 eFt-
os többlet. Miután a parkettafestésnél kevesebbe fog kerülni a festés, úgy gondoltam, 
hogy ott lesz egy olyan fedezet, ami biztosítja a szükséges 5 %-ot. Ez így 
működőképes-e, kérdezem? 
Tengölics Judit irodavezető 
Költségvetési rendeletet kell módosítani, mert a mostani költségvetésnél külön soron 
meg van tervezve a Sportcsarnok parkettája 1.900.000.- Ft-al. Át kell csoportosítani. 
Ezt a sort meg kell bontani, a parkettára így marad 1.100.000.- Ft, a fennmaradó részt 
pedig külön soron megtervezni a pályázatra. 
Basky András polgármester 
Ezt most meg kell csinálni testületi ülésig? 
Tengölics Judit irodavezető 
Nem, utána is elég lesz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja s Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyének 
fűtéskorszerűsítésére irányuló szakmai előkészítési munkálatok megkezdését a CÉDE 
pályázat esetleges benyújtásához, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta:  
33/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
CÉDE pályázat szakmai előké- 
szítése 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
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   székhelyének fűtéskorszerűsítésére irányuló szakmai előkészítési 
   munkálatok megkezdését a CÉDE pályázat esetleges benyújtásá- 
   hoz. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki javasolja az Árpád utcával kapcsolatos szakmai előkészítő munkálatok 
megkezdését a TEUT pályázat esetleges benyújtásához, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
CÉDE pályázat szakmai elő- 
készítése 

HATÁROZAT 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Árpád utcával kap- 
   csolatos szakmai előkészítő munkálatok megkezdését a TEUT pá- 
   lyázat esetleges benyújtásához. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Sportlétesítmény felújítási programját ez a bizottság nem látta, akkor erről nem 
tudunk döntést hozni, Nagy Erzsébet pályázati referens tájékoztatását megköszönjük.  
Viszont a sportlétesítmény felújítás támogatásáról szóló rendelet alapján pályázat 
benyújtása, úgy gondolom, hogy ezeket elfogadhatjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
35/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatásáról  
szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján  
pályázat benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy a sportlétesítmény felújítás támo- 
   gatásáról szóló rendelet alapján a pályázat kerüljön benyújtásra, s  
   az előterjesztés IV. sz. határozat-tervezetét fogadja el. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A negyedik része ennek a szakmai anyagnak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
által kiírt rendezvények támogatására pályázat benyújtása. Úgy gondolom, hogy ezzel 
a pályázati lehetőséggel is kell, hogy éljünk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
36/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat által kiírt rendezvények támo- 
gatására 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkor- 
   mányzat által kiírt rendezvények támogatására a pályázat kerüljön 
   benyújtásra, s az előterjesztés erre vonatkozó határozat-tervezetét 
   fogadja el. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még olyan meghívott vendég vagy munkatárs, akinek fontos, hogy a napirendi 
pontjának megtárgyalása előtérbe kerüljön? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy 
folytassuk a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjében az 1./ napirendi ponttal és 
haladjunk sorba. 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a 2008. évi 
költségvetésről szóló – többször módosított – 3/2008. (II. 14.) rendelet 
végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez zárszámadási rendelet. Ehhez is kaptunk kiegészítő anyagot. Volt egy kis technikai 
jellegű probléma, ami át lett hidalva, megkaptuk kiosztós anyagként. Van-e a 
napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény? Petényi Sándorné készítette el az anyagot 
Amennyiben nincs, megköszönjük az anyagot és támogatjuk a testület felé 
elfogadásra.   
 
Aki az előterjesztés határozat-tervezeteit, valamint az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti rendelet-tervezetet elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatokat hozta: 
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37/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
2008. évi pénzmaradvány jó- 
váhagyása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés „2008. évi pénz- 
   maradvány jóváhagyása” tárgyú határozat-tervezetét fogadja el. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
38/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
2008. évi beszámoló felülvizsgálata, 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés „2008. évi beszá- 

moló felülvizsgálata, jóváhagyása” tárgyú határozat-tervezetet 
fogadja el. 
Határidő: 2009. április 22. 
Felelős:     A bizottság 
 

39/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009. (…) 
rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – többször mó- 
dosított – 3/2008. (II. 14.) rendelet végrehajtásáról 
 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi költségvetésről szóló 
   - többször módosított – 3/2008. (II. 14.) rendelet végrehajtásáról 
   szóló rendelet-tervezetét fogadja el. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Közfoglalkoztatási megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége többcélú 
Társulással, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ebben a témában már elég komoly munkát fektettek bele a hivatalnak azok a 
köztisztviselő munkatársai, akik a Szociális Törvénynek ezt a módosítását, illetve „Az 
út a munkához” című programot előkészítették. Ez a megállapodás ennek a munkának  
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egy további része.. Az aljegyző asszonyhoz lehet feltenni ezzel kapcsolatban a 
kérdéseket, mivel az előterjesztés készítője Rostás Anita jelenleg szabadságon van. 
Gondolom, hogy erről már előzetesen kaptunk nagyon sok információt. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ez a megállapodás most csak a Szociális Otthont érinti. A Szociális Otthon megyei 
fenntartású, remélhetőleg ők is belelépnek ebbe a programba, s ők is a Kistérséggel 
kötnek megállapodást, s ezért szükséges ez a háromoldalú megállapodás, a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat, Lajosmizse Város Önkormányzata és a Többcélú 
Társulás között.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük szépen a kiegészítést. Megállapodás alapján lehet oda is delegálni közcélú 
foglalkoztatottakat. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én javaslom a megállapodás elfogadását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta:  
40/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Közfoglalkoztatási megállapodás kötése a  
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással, 
valamint a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy a Kecskemét és Térsége Többcé- 
   lú Társulással, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 
   közfoglalkoztatási megállapodás kerüljön megkötésre. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az anyagot. Itt láthatóak azok a fejlesztési elképzelések, amik 
a közbeszerzési törvény szerint az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy 
közbeszerzési tervet készítsen, s a tervben visszaköszönnek azok a fejlesztések, 
nyertes pályázatok, illetve pályázat eredményétől függő beruházások, amiket 
megcélzott az önkormányzat az idei évben. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek 
kiegészítenivalója, kérdése. Amennyiben nincs, én javaslom elfogadásra Lajosmizse 
Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
41/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009.  
évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  mizse Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét elfogad-
  ta, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Selectra kémiai automata gép térítésmentes használatba adása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Olyan dolgot szeretnénk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal együttműködésben 
megvalósítani, hogy az idén lesz 20 éves a lajosmizsei Egészségház, s a szakmai 
napokat megszervezzük, és annak keretében szeretnénk lakossági szűréseket is velük 
együtt lebonyolítani, s ehhez ők maximális szakmai partnerek az előzetes ígéretek 
szerint.  
A Selectra kémiai automata gépet térítésmentes használatba szeretnénk adni a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzati Kórház részére az erdélyi lakosság szűrésének céljából 
annak időtartamára. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Selectra kémiai automata gép térítésmentes 
használatba adását javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
42/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Selectra kémiai automata gép térítés- 
mentes használatba adása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek a Selectra kémiai automata gép térítés- 
   mentes használatba adását, s az erre vonatkozó határozat-tervezet 
   elfogadását. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
8./ Naprendi pont 
Ajánlatkérés Víziközmű társulat szervezése és megalakítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
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Ismeretes a pályázatnak a sikeres első fordulója és ez az előterjesztés, melyet Szilágyi 
Ödön készített el, arról szól, hogy lassan időszerűvé válik a Víziközmű társulatnak a 
szervezése az önrésznek a biztosításához, s ehhez feltétlenül szükséges a társulatnak a 
létrehozatala, hogy ezeket a lépéseket meg tudja az önkormányzat lépni. Jó pár évig 
lépdelünk ebben a szennyvíz beruházási programban. Remélhetőleg a második forduló 
is sikeressé válik, s ez az ajánlattevőknek a kiválasztásáról szól, hogy mely szervezet 
legyen az, aki lebonyolítja ezt a Víziközmű társulatnak a létrehozatalát, a szervezési 
munkálatokat. Itt van jó pár cég felsorolva, ha van még ezen kívül javaslat, akkor azt 
kérjük megtenni, hogy ki az, akiket még megkeressünk.  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A HBF Hungaricum KFT is bekerülne még. 
Basky András polgármester 
Jelezte a HBF Hungaricum Kft, hogy ő is szívesen részt venne ebben. Ezek mind 
olyan cég, aki megkeresett bennünket, s információs anyagot is adtak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben van, akkor következő cégnek ezt felírjuk, semmiféle akadálya nincs, győzzön 
a jobbik. Van-e még javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetében szereplő ajánlattevőket kiegészítve a 
HBF Hungaricum Kft-vel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
43/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Ajánlatkérés Víziközmű társulat szer- 
vezése és megalakítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az  
  ajánlattevők nevei közé kerüljön be a HBF Hungaricum Kft is. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:      A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Az ÁROP-1.A/2/A „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében” c. támogatásra ítélt pályázat – a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása, 
A DAOP-2007-4.1.A „A lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, 
kialakítása” c. támogatásra ítélt pályázat – a közbeszrezési eljárás 
lebonyolítójának kiválasztása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Két pályázatot nyert az önkormányzat, egyik az ÁROP-1.A.2/A, a másik pedig a 
DAOP-2007-4.1./A.  
A HBF Hungaricum Kft kiírná a közbeszerzési pályázatot és őket bíznánk meg a 
közbeszerzési eljárásnak a kiírására, illetve a lebonyolítására.  
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Basky András polgármester 
Eddig, amíg kizárólagosság volt a szerződésünkben a közbeszerzésre, neki kellett ezt a 
kört megfutni. Innentől kezdve, minden közbeszerzéshez, - miután nincs 
kizárólagosság, -, testületi döntés kell.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Így igaz. Volt két árajánlat, az egyik 300 eFt + ÁFA a másik 333 eFt + ÁFA. Az 
utóbbit mi beterveztük, mintegy 400 eFt összegben a DAOP-os pályázatba, gondolom 
az ÁROP-osba is ennek a pénzügyi forrása be van tervezve a költségvetésbe. 
Tengölics Judit irodavezető  
Nem lehetett, mert nem fért már bele. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Akkor itt a pályázat pénzügyi forrása a pályázatba betervezett költségek, 
előirányzatok, amik a céltartalékban vannak részletezve.  
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés I. és 
II. határozat-tervezetét azzal, hogy a megbízási díjak az árajánlatok  szerintiek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatokat hozta: 
44/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Az ÁROP-1.A.2/A „Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében” 
c. támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás lebo- 
nyolítójának kiválasztása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés I. Határozat-tervezetét fo- 
  gadja el azzal, hogy a megbízási díj az árajánlat szerinti legyen. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
45/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
A DAOP-2007-4.1.1./A „A lajosmizsei Egészségház 
infrastrukturális fejlesztése,kialakítása” c. támogatásra 
ítélt pályázat –a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 
kiválasztása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés II. Határozat-tervezetét fo- 
  gadja el azzal, hogy a megbízási díj az árajánlat szerinti legyen. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
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10./ Napirendi pont 
2008. évi ellenőrzési jelentés 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dr. Balogh László belső ellenőr készítette. Nagyon precíz munkát 
kaptunk. Kérdezem, hogy van-e az anyaghoz kiegészítenivalója? 
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Nincs, igyekeztem mindent leírni, ami szükséges volt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha valakinek az ellenőrzési munkával kapcsolatban van kérdése, véleménye, 
észrevétele, kiegészítenivalója, akkor szíveskedjék megtenni. Amennyiben nincs, 
elfogadásra javasolom a 2008. ellenőrzési jelentést. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
46/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
2008. évi ellenőrzési jelentés 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi ellenőrzést jelentést tárgyalja 
  meg és fogadja el. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a 2008. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dodonka Csaba készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Dodonka Csaba gyakornok 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nekem lenne kérdésem, hogy a költségvetésben látható az üzemeltetési kiadások 
között, hogy 8.797.698 Ft a kiadás, a bevétel kevesebb 920.482.- Ft-al, ez a 
vállalkozónak a vesztesége lesz, s ő kompenzálja a saját bevételéből? A másik 
kérdésem, hogy hogyan alakulnak az önkormányzat felé befizetendő összegek a 
SZIGÜ Rt-hez képest? 
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Lényegesen magasabbak. A SZIGÜ Zrt 7-8 év alatt 7-8 M/Ft-ot fizetett be, most 6 
M/Ft van egy év alatt. 
Tengölics Judit irodavezető 
Más volt a kiírás, más a bevétel összetétele, más bevételeket térít az önkormányzatnak 
a Suta Géza, mint a SZIGÜ Zrt térített. Kedvezőbb volt a közbeszerzés kiírása, mint 
előtte, s ez abból is adódik.   
Basky András polgármester 
Ez csak abból adódik. 
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Dr. Balogh László belső ellenőr 
Korábban csak a sírhelydíjakat fizette, mint vállalkozó, most a sírhelydíjakon kívül 
még a temető fenntartási hozzájárulást és s létesítmény díj bevételt is vállalta, sőt még 
az üzemeltetési bevételeiből kötelezettséget vállalt arra, hogy 10 %-ot temető 
fejlesztésre fordít. Erre hívtam fel a figyelmét. Írt egy levelet az önkormányzatnak, 
amiben jelezte, hogy egy 30 m3-es növényi hulladéktárolót kíván építeni ebből a kb. 
260 eFt-ból. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szolgáltatás árszínvonalai hogyan alakulnak? Erre vannak adataink?  
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Nincs, de én úgy látom, hogy kedvezőbb árfekvésen van, mint a SZIGÜ Zrt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még az anyaggal kapcsolatban? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Nekem az lenne a kérésem, hogy én nem szeretnék ebben szavazni, mert nekem van 
egy szerződésem vele. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tudomásul vesszük, és kérésére ki is zárjuk Dr. Török Tamás bizottsági tagot e 
napirendi pont szavazásából. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
47/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag szavazásból  
való kizárása a „Tájékoztatás a 2008. évi temető  
üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások  
alakulásáról” c. napirendi pontra vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Dr. Török  
  Tamás bizottsági tag bejelentését  tudomásul veszi, saját kérésére a  
  „Tájékoztatás a 2008. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek 
  és kiadások alakulásáról” c. napirendi pont szavazásából kizárja. 
  Határidő: 2009. április 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a 2008. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
szóló tájékoztatást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
48/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
Tájékoztatás a 2008. évi temető üzemeltetéssel 
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  

Képviselő-testületnek, hogy a 2008. évi temető üzemeltetéssel  
           összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatást fogad- 

ja el. 
Határidő: 2009. április 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
12./ Napirendi pont 
A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ebbe nem kell döntést hozni legjobb tudomásom szerint, vagy kell? 
Basky András polgármester 
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésen levételre került a napirendről, mert tele 
voltunk még bizonytalansággal, most egy-két információval már több van, Földházi 
Tünde tanácsostól kérünk erre vonatkozóan tájékoztatást. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Engem az is érdekelne, hogy milyen előnyeink származnának ha országos jelentőségű 
védettség alá kerülne ez a terület?  
Földházi Tünde tanácsos 
Tisztelt Bizottság! Az előnyeiről nem igazán tudok beszámolni, pillanatnyilag inkább 
kötelezettségeink vannak vele szemben, mint előnyeink, de az előterjesztéshez 
visszatérve a pálya kialakítással kapcsolatban annyi információhoz tudtunk jutni a 
Környezetvédelmi Felügyelőségnél, hogy bármi nemű tevékenységet engedélyeztetni 
kell ezen a területen. Ők az engedélyező hatóság, de a Kiskunsági Nemzeti Park 
állásfoglalásával tudnak bármi nemű engedélyt kiadni. A Kiskunsági Nemzeti Park 
tájékoztatása alapján ők a korábbi állásfoglalásukban is leírták, hogy a védettség az 
egész területre kiterjed, de a tó medrét érintené leginkább és az új szikes tó védettjogi 
adat bejegyzése is inkább a tó medrét érinti, mint az alacsonyabb szinten fekvő 
gyepterületet. A gyepen, miután a pálya kialakítása véleményük szerint természeti 
értékeket nem veszélyeztetne, ezért ők továbbra is fenntartják azt az álláspontjukat, 
hogy a pálya kialakítása megtörténhet, viszont kezelői nyilatkozatot kell kérnünk 
tőlük. Ez a mai napon megtörtént, már elküldtem nekik. Igazából arra lennénk 
kíváncsiak, hogy mekkora védőterületet kell a partszegélytől tartani, hogy a pálya 
kialakítható legyen, hiszen annak a függvénye az, hogy ez a pálya elfér-e ezen a 
területen, vagy sem. A továbbiakban mi is szeretnénk tudni, hogy mik azok a 
feltételek, amit ezen a területen meg lehet valósítani, illetve mik azok a hasznosítási 
lehetőségek, amiket a későbbiek során lehet eszközölni ezen a területen. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük szépen. Most egy kicsit tanácstalan vagyok, segítsen a bizottság, hogy 
akkor ebben a témában mi legyen, ezt tárgyaljuk tovább, vagy mivel kaptunk egy 
tájékoztatást, hogy egy újabb levélváltás történt, és várni kell a válaszra? 
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Földházi Tünde tanácsos 
Igen várni kell rá. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Vagy egy olyan javaslat, hogy akkor a válasz beérkezésétől függően legyen ez a téma 
tovább tárgyalva. Mi a javaslat? 
Basky András polgármester 
Ez nem rossz, sőt jó. Az a helyzet, hogy annyi bizonytalansági tényező van benne, 
hogy kimondani se egyiket, se másikat nem lehet. Urbán Miklós amikor itt volt a 
Művelődési és Oktatási Bizottsági ülésen, akkor elmondta, hogy 300-400 olyan pálya 
van Magyarországon, mint amit meg lehet valósítani kinn a Vásártéren. Abban nincs 
semmi jó dolog, hogy egy sokadik pályát létrehozzunk. Itt viszont egy olyan terület 
van, aminek a lejtősségéből és a központiságából adódóan egy egyedi pályát lehetne 
létesíteni Egy kis tereprendezéssel, feltöltéssel akár meg is lehetne rendezni a versenyt. 
Úgy terveztük, hogy a Lajosmizsei Napok keretében lenne megrendezve, viszont két 
lovas rendezvénnyel nem lehet előállni augusztus 20-a tájékán, mert Kecskeméten lesz 
a II. fogathajtó világbajnokság ugyan ebben az időpontban. Ez a másik bizonytalansági 
tényező, hogy megoldható-e, ha igen, akkor mikor, vagy előtte egy héttel, vagy utána 
egy héttel. Ezekre még visszatérünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a XVI. Lajosmizsei Napok lova programjával kapcsolatos tájékoztatást, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
49/2009. (IV. 21.) PTK hat. 
A XVI. Lajosmizsei Napok lovas 
programjával kapcsolatos tájékoztatás 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjá- 
  val kapcsolatos tájékoztatást úgy fogadja el, hogy a válasz beérkezésétől 
  függően legyen ez a téma tovább tárgyalva. 
. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     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. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvétlét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.m.f. 
 
 

       Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
       PTK elnök  

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


