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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
22/2010. (III. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
     testülének …/2010. (…) rendelete a személyes 
     gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
23/2010. (III. 09.) PTK hat. A szociálisan nem rászorult személyek által fize- 
     tendő intézményi térítési díjak mértéke 2010. 
     április 01-től 
24/2010. (III. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …../2010. (…) rendelete a hulladékkeze- 
     lési közszolgáltatásról (Egységes szerkezet) 
25/2010. (III. 09.) PTK hat. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
     legmagasabb mértéke 2010. június 1. napjától 
     2011. május 31. napjáig 
26/2010. (III. 09.) PTK hat. Települési folyékony hulladékkezelési közszolgál- 
     tatási díj legmagasabb mértéke 2010. árpilis  
     01-től 2011. március 31-ig 
27/2010. (III. 09.) PTK hat. Állati hulladékfogadó telep üzemeltetése 
28/2010. (III. 09.) PTK hat. Iskolapszichológusi feladatellátás további működ- 
     tetése 
29/2010. (III. 09.) PTK hat. Selectra kémiai automata gép térítésmentes hasz- 
     nálatba adása 
30/2010. (III. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi 
     közbeszerzési terve 
31/2010. (III. 09.) PTK hat. Kodály Zoltán utca zúzottkővel (mart aszfalttal) 
     történő leterítése 
32/2010. (III. 09.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás Pannon bázisállomás
     elhelyezéséhez 
33/2010. (III. 09.) PTK hat. Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok 
     energiafelhasználásának csökkentése” című pá- 
     lyázati kiírásra (KollOKA-XVIII.) 
 
 
 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. március 09- 
               én, du: 14.00 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 nincs jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens   
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostás Anita csoportvezető 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …/2010. (….) rendelete a személyes gondosko- polgármester 
     dást nyújtó szociális alapellátásokról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Kutasiné Nagy Katalin 
     letének …../2010. (…) rendelete a hulladékkezelési köz- jegyző 
     szolgáltatásról 
3./ Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése Basky András 
         polgármester 
4./ Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése Basky András 
         polgármester 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi közbe- Basky András 
     szerzési terve       polgármester 
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6./ Kodály Zoltán utca zúzott kővel (mart aszfalttal) történő  Basky András 
     leterítése        polgármester 
7./ Tulajdonosi hozzájárulás Pannon bázisállomás elhelye- Basky András 
      zéséhez        polgármester 
8./ Állati hulladékfogadó telep üzemeltetésének felülvizs- Basky András 
      gálata        polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújt szociális alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Rostás Anita készítette. Kérdezem, hogy van-e az anyaghoz 
kiegészítenivalója? 
Rostás Anita csoportvezető 
Minden évben elkészül a rendelet módosítása.  A Pénzügyi Iroda és az IGSZ közösen 
készítette a számításokat. Annyi változás van, hogy a 2010. évi költségvetésről szóló 
törvény ebben az évben más szempontok alapján állapítja meg a normatívát. A díjakat 
évente kétszer lehet felülvizsgálni. A jelenleg megállapított díjak 2010. április 01-i 
hatállyal lépnek életbe. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendelet-tervezetét elfogadja a 
megállapított díjtételekkel, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2010. (….) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújt szociális alapellátásokról 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondosko- 
  dást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 2010. évi rendelet-tervezetét 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek az alábbi díjtételekkel: 
  - Nappali szociális ellátás:    1.140.- Ft/nap 
  - Ebéd                    435.- Ft/adag 
  - Reggeli         145.- Ft/adag 
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  - Uzsonna      155.- Ft/adag 
  - Házhoz szállítás                                                125.- Ft 
  - Házi segítségnyújtás    790.- Ft/óra 
  - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás    80.- Ft/nap 
      
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja a szociálisan nem rászorult 
személyek által fizetendő intézményi térítési díjak mértékre vonatkozóan, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
23/2010. (III. 09.) PTK hat. 
A szociálisan nem rászorult személyek által 
fizetendő intézményi térítési díjak mértéke 
2010. április 01-től 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra  
                      javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:  

A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési  
díjak mértékét 2010. április 01-től az alábbiak szerint javasolja megálla- 
pítani: 

 
  - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:   90.- Ft/nap 
 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) rendelete 
a hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezet) 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Sápi Tamás készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója? 
Sápi Tamás gyakornok 
Nincs kiegészítenivalóm. az anyag tartalmazza a részleteket. 
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Rudics Ákos Saubermacher Mo. Kft képv. 
2008. évről 700 eFt-ot be lehetett hajtani a lakosságtól 2009. évben 1.600.000.- Ft-ot 
fizettek be az elmúlt évben. 
Az előterjesztés 11. oldalán szerepel a szelektív hulladékgyűjtés, melynek a költsége 
átment a nullába. A szelektív hulladékgyűjtésből állandóan probléma van. Egy 
példával érzékeltetném ezt. 1145 zsák, ami 30 tonna hulladék és 300 eFt az 
ártalmatlanítási díja. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztő a 3. oldalon írja, hogy a 4. oldalon lévő tarifák tartalmazzák az évi 
egyszeri lomtalanítást, a szelektív hulladékgyűjtést. Rudics Úr anyagában pedig az 
van, hogy tartalmazza az egyszeri lomtalanítást, a szelektív hulladékgyűjtést. 
Ha ezek tartalmazzák a díjtételeket, akkor nekünk miért kell tárgyalni az állati 
hulladékfogadó telep üzemeltetésének felülvizsgálata című napirendi pontot. Ha az Ön 
szerződésében benne van az állati hulladékgyűjtőnek az üzemeltetése, és be is építi a 
költségvetésbe, akkor Önnel állunk szerződésbe, s akkor kivel kössünk szerződést. 
Az előterjesztőnek az anyagában benne van, hogy az új tarifákra van egy javaslat és az 
be van építve a helyi rendeletbe. Rudics Úr tett erre javaslatot, s teljes egészében 
végigszámolta a költségeit. Az Ő költségelszámolásában benne van az állati 
hulladékfogadó telep üzemeltetésének a költsége. Így szükségtelen tárgyalni az állati 
hulladékfogadó telep üzemeltetési napirendi pont 
Sápi Tamás gyakornok 
Az állati hulladékfogadó telepet a Saubermacher üzemelteti, de az állati eredetű 
mellékterméket az ATEV szállítja el és ártalmatlanítja. 
Rudics Ákos Saubermacher Mo. Kft képv 
Mi átvesszük a hulladékot és szólunk az ATEV-nek, hogy szállítsa el. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ki fizeti az ATEV-et? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az önkormányzat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény van-e még a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, nekem 
lenne. Az anyagnak a 2. oldalán van egy olyan javaslata Felügyelőség részéről, hogy a 
közterületen szétszóródott hulladéknak a kezelése hogyan történjen. 
Sápi Tamás gyakornok 
Ha az elszállítók szórják szét, akkor Ők szedik össze, ha az ingatlan tulajdonos, akkor 
pedig az, ez beleépült a rendeletbe. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztés 4. melléklete a folyékony hulladékszállítás. Kérdés ezzel kapcsolatban 
van-e? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
A folyékony hulladékszállításba benne van, hogy külső cégek jönnek-mennek, s ezt a 
lakosok igénybe veszik, ez szabályos? 
Sápi Tamás gyakornok 
Nem szabályos, mert a lakosság a Faragó és Fia Kft szolgáltatását veheti igénybe, 
mivel ez a cég lett megválasztva folyékony hulladékszállítási közszolgáltatónak. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirendet illetően? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló 
rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
24/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2010. (…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról (Egységes szerkezet) 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkeze- 
  lési közszolgáltatásról szóló 2010. évi rendelet-tervezetének egységes 
  szerkezetbe foglalását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra java-
  solja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 2010 évi rendelet-tervezetétnek 2. számú mellékletét, - mely a 
szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékének meghatározását 
tartalmazza 2010. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig – elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
25/2010. (III. 09.) PTK hat. 
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj legmagasabb mértéke 2010. június 1. napjától 
2011. május 31. napjáig 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj legmagasabb mértékét 2010. június 01. napjától 2011. május 31. 
napjáig az alábbiak szerint határozza meg: /Rendelet-tervezet 
2.melléklete/: 
- 35 literes edény:     110.- Ft 
- 60 literes edény     210.- Ft 
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- 80 literes edény     265.- Ft 
 - 110 literes edény     319.- Ft 
 - 120 literes edény     319.- Ft 
Határidő: 2010. március 10. 
 Felelős:     A bizottság 

 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 2010 évi rendelet-tervezetétnek 4. számú mellékletét, - mely a 
települési folyékony hulladékszállítási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékének 
meghatározását tartalmazza 2010. április 01. napjától 2011. március 31. napjáig – 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
26/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Települési folyékony hulladékkezelési köz- 
szolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2010.  
április 01-től 2011. március 31-ig 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 

a Képviselő-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2010. április 01-től 2011. 
március 31. napjáig az alábbiak szerint határozza meg /Rendelet-terve- 
zet 4. számú melléklete:/ 
 
Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 
- Hulladékgyűjtési,- szállítási díj:   826.- Ft/m3 
- Hulladék elhelyezési díj:    470.- Ft/m3 
   Ö s s z e s e n:           1.296.- Ft/m3 

 
  A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál 
  a hulladék elhelyezés díjába  beépül a 100.- Ft/m3 támogatás összege. 
 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont  
Állati hulladékfogadó telep üzemeltetésének felülvizsgálata 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Volt ott egy vizsgálat, amely tárt fel közegészségügyi szempontból súlyos problémákat 
Az anyag szerint egy megóvási javaslat van felkínálva. Ahhoz, hogy a szerződésben  
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foglaltakat a KFT el tudja látni, biztosítani kell a feltételeket, jelenlegi formájában 
tovább nem működtethető. 
A szállításra és az ártalmatlanításra két árajánlat érkezett be, egyik az ATEV-től, a 
másik a REMONDIS Kft-től. Az ATEV-nek kedvezőbb az ajánlata. Van egy olyan 
javaslat, hogy az ATEV-el  köt szerződést, és az elszállítja? 
Sápi Tamás fogalmazó 
Az ATEV-el van szerződése az önkormányzatnak. Az ATEV új szerződése szerint 
Lajosmizse közigazgatási területének egészéről elvinné az állati hulladékot, a bezárás 
után pedig bárhonnan elviszi megrendelés alapján. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti javaslatot elfogadná a Képviselő-testület, 
akkor Rudics Ákos szerződését módosítani kellene, az ATEV-el a szerződést 
megkötnénk. Közigazgatási területekre vonatkozóan kötünk szerződést, akkor Rudics 
Úr csökkenti a díjtételeket? 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testületi ülésen azt kellene elfogadni, hogy ezt a telepet bezárjuk, az 
ATEV-el megkötjük a szerződést. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az önkormányzat a díjakat megállapítja, Rudics Úr pedig a lakosságnak a díjtételeket 
kiszámlázza. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nevesíteni kellene, hogy mennyi összegről van szó. 
Rudics Ákos Saubermacher Mo. Kft  regionális igazgató 
208.000.- Ft, ha az állati hulladéklerakó telepet nem kell üzemeltetni. 
Basky András polgármester 
Vannak olyan területek, amiket ki kellene takarítani, 208.000.- Ft értékben a Rudics Úr 
elszállítja a szemetet. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezt én elfogadom. Lenne egy felvetésem. Egyre nő az egy fős háztartásoknak a száma. 
Ők ugyanannyi hulladékszállítási díjat fizetnek, mint a több fős háztartások. Sőt olyan 
is van, aki a kuka mellé még 3-4 zsákot is elhelyez. Egyedül a kort tolerálja a 
hulladékszállítási rendeletünk. Ez elég fontos kérdés, s Önöknek is közös érdeke lenne 
helyre tenni ezt a kérdést. 
Rudics Ákos Saubermacher Mo. Kft regionális igazgató 
Azzal van gond, hogy ha visszaosztom az összes elszállított hulladékot az összes kuka 
létszámmal, akkor olyan eredmény jön ki, hogy 240 literes kukába sem férne bele. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Holnapra meglesz az egyezség, hogy mennyi az összeg konkrétan? 
Basky András polgármester 
Ő beépített 52.000.- Ft-ot a költségvetésbe, de 208.000.- Ft legyen. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az alábbi javaslatokat teszi a 
Képviselő-testületnek. 
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1./ 2010. április 01-től a lajosmizsei állati hulladékgyűjtő telep működtetése 
megszűnik. 
2./ Az ATEV-et kellene megbízni a közterületen lévő állati eredetű melléktermékek 
begyűjtésével. 
3./  Rudics Ákosnak a szerződést módosítani kellene. 
4./ 208.000.- Ft legyen a meghatározható keretösszeg, amiért a Rudics Úr állati 
hulladékot szállít el, ez kb. 12-15 tonna hulladékelszállítást tesz lehetővé.  
Aki ezekkel a javaslatokkal egyetért, s javasolja Képviselőt-testületnek megtárgyalásra 
és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
27/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Állati hulladékfogadó telep üzemel- 
tetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az állati  
  hulladékfogadó telep üzemeltetésének felülvizsgálatával kapcsolat- 
  ban az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: 
  
  1./ Döntsön arról, hogy a lajosmizsei állati hulladékgyűjtő telepet 
        2010. április 01. napjától nem működteti. 
  2./ Bízza meg a közterületen lévő állati eredetű melléktermékek be- 
       gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező önkormányzati  
                           feladatok ellátásával az ATEV-et. 
  3./ A Saubermacher Mo. Kft képviselőjével Rudics Ákossal a szerző- 
       dést módosítsa. 
  4./ Határozzon meg 208.000.- Ft keretösszeget a Saubermacher Mo Kft 
                           képviselőjének, mely kb. 12-15 tonna állati eredetű melléktermék 
       elszállítását teszi lehetővé. 
 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az iskolapszichológusi feladatellátás jelenleg csak 2010. június 30-ig biztosított, ezért 
döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy kívánjuk-e és heti hány órában azt 2010. 
szeptember 01-jétől 2011. augusztus 31-ig tovább működtetni. E feladatnak a 
finanszírozása 900 eFt-ba kerülne. Én úgy gondolom, hogy az iskolapszichológusi 
feladatellátás működtetésére szükség lenne a továbbiakban is, javaslom a határozat-
tervezet elfogadását. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az iskolapszichológusi  
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feladatellátás további működtetésével kapcsolatban elfogadja az előterjesztés 
határozat-tervezetét, azt megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
28/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Iskolapszichológusi feladatellátás  
további működtetése 

 HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az iskola- 
  pszichológusi feladatellátás további működtetésére vonatkozóan az elő- 
  terjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Selectra kémiai automata gép térítésmentes használatba adása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kéréssel fordult Lajosmizse Város 
Önkormányzata felé, hogy az EGYSZI használatában lévő Selectra kémiai automata 
gépet a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére 2010. március 16. napjától 2010. május 
10. napjáig terjedő időszakra adjuk  térítésmentesen használatba a Székelyföldön, 
Gyergyócsomafalván és Székelyvarságban végzendő szűrési vizsgálatok céljából. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Selectra kémiai automata 
gép térítésmentes használatba adását elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete 
szerint, s azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
29/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Selectra kémiai automata gép térítésmen- 
tes használatba adása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Selectra 
  kémiai automata gép térítésmentes használatba adását elfogadja, 

erre vonatkozóan javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  
határozat-tervezetét elfogadásra. 
Határidő: 2010. március 10. 
Felelős:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dr. Gazdag Judit és Szilágyi Ödön készítette, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivaló az anyaghoz? 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Talán annyival egészíteném ki, hogy olyan közbeszerzéseket is tartalmazhat, amelyek 
vagy megvalósulnak, vagy nem. Az ajánlati árat nem tettük bele a közbeszerzési 
tervbe. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
javaslom, hogy fogadjuk el Lajosmizse Város Önkormányzatának 2010. évi 
közbeszerzési tervét. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot 
hozta: 
30/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
2010. évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét elfogadja, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Kodály Zoltán utca zúzottkővel (mart aszfalttal) történő leterítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az 
anyaghoz? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Nincs az anyaghoz kiegészítenivaló. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez az az utca, melynek állapotát közmeghallgatáson kifogásolták. Dr. Adonyi Lajos 
települési képviselő nyújtott be egy képviselői indítványt, melyben felvázolta az utca 
katasztrofális állapotát. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Kodály Zoltán utca zúzottkővel történő leterítését javasolja a Képviselő-
testületnek, s erre vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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31/2010. (III. 09.) PTK hat. 
Kodály Zoltán utca zúzottkővel (mart aszfalttal)  
történő leterítése 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kodály 
  Zoltán utca zúzottkővel történő leterítését javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek, valamint erre vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezeté- 
  nek elfogadását. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás Pannon bázisállomás elhelyezéséhez 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Mental Com Zrt kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 10 m2-es területet 
bérelne. 
Javaslom a bizottság felé, hogy próbálkozzunk olyan javaslattal, hogy az éves bérleti  
díj az első évben legyen 3 M/Ft, azt követő években pedig 500 eFt. 
Kele Attila bizottsági tag 
Én is egyetértek ezzel a javaslattal. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb javaslat, kérdés, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselőt-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy 10 m2-
es területet bérbe adjon a Mental Com Zrt részére, s ennek bérleti díját az első évben 3 
M/Ft-ban, az azt követő években pedig 500 eFt-ban állapítsa meg, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
32/2010. (III. 09.) PTK hat 
Tulajdonosi hozzájárulás Pannon  
bázisállomás elhelyezéséhez 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
 Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat  
           tulajdonát képező Lajosmizsei 700. hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony   
           közvetlen közelében 10 m2 területen a Pannon GSM Távközlési Zrt egy  
           bázisállomást helyezzen el, abban az esetben, ha ehhez a jelenlegi bérlő a  
           Magyar Telekom Nyret. hozzájárul 
 Javasolja továbbá a bizottság, hogy az igényelt területre az önkormányzat 

  az első évben évi 3 M/Ft, az azt követő években pedig évi 500 eFt bérleti  
                     díjat állapítson meg. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
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9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának 
csökkentése” című pályázati kiírásra (KollOKA-XVII.). 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dodonka Csaba készítette. Kérem, mondjon róla néhány szót. 
Dodonka Csaba fogalmazó 
A pályázat célja, hogy az általános iskolai és a középiskolai kollégiumok támogatására 
szolgál. Ezen belül a lakóépületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése utólagos hőszigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével, továbbá a hő- és 
villamos-energia termelő, szállító és átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, 
hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele.  A finanszírozás 100 %-os. Bruttó 10 
M/Ft-ot lehet nyerni vele. Az általános iskolai kollégium nyílászárók cseréjében 
gondolkodik. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ki készíti a pályázatot? 
Basky András polgármester 
A kollégium. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Nincs. Én úgy 
gondolom, hogy ez a pályázat nagyon kedvező, ezt mindenképpen meg kellene lépni. 
Javaslom, hogy kerüljön benyújtásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
33/2010. (III. 09.) PTK Hat. 
Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok 
energiafelhasználásának csökkentése” című pályázati 
kiírásra (KollOKA-XVII.). 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, támogassa, hogy a Fekete István Általános Isko- 
  la Kollégiuma pályázatot nyújtson be az Oktatásért Közalapítvány Kol- 
  légiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt „Közoktatási kollégiumok  
  energiafelhasználásának csökkentése” című pályázati felhívásra 
  (kollOKA-XVII.). 
 
  Határidő: 2010. március 10. 
  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 más egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 
 
  
 

K.mf. 
 

       Józsáné Dr. Kiss Iré n 
      PTK elnök 

 
 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 


