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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. május 18- 
                án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
   Bíró Tiborné   bizottsági tag 
   Kele Attila   bizottsági tag 
   Dr. Török Tamás  bizottsági tag 
 
Keresztes Tibor bizottsági tag nem jelezte távollétét az ülésről. 
 
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 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Sápi Tamás gyakornok 
 
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, nekem annyi módosító javaslatom van, 
hogy a 6./ napirendi pontot tárgyaljuk elsőként tekintettel a napirendhez meghívott, 
jelenlevő képviselőkre. Aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását a 
módosító javaslattal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Előterjesztő 
1./ Lajosmizse város Térfigyelő rendszerének kialakítása Basky András 
         polgármester 
2./ Kisállatvásár       Basky András 
         polgármester 
3./ Önrész biztosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Basky András 
     Társulás által elnyert „Közfoglalkoztatás-szervezők  polgármester 
     foglalkoztatásának támogatása” című programhoz 
4./ A 2010. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezeté- Basky András 
     nek elfogadása       polgármester 
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5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  Basky András 
     Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2009. évben polgármester 
     végzett tevékenységéről 
6./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámo- Kutasiné Nagy Katalin 
     lója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve jövőkép  jegyző 
     felvázolása 
7./ Megvalósítási terv készítési kötelezettség alóli felmen- Basky András 
     tés 2010-2011. évekre      polgármester 
8./ Részvétel a „Romák foglalkoztatása a közigazgatásban  Kutasiné Nagy Katalin 
      és az igazságszolgáltatásban” című pályázatban  jegyző 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Térfigyelő rendszerének kialakítása  
Nagy István készítette az előterjesztést. Kiegészítenivaló van-e az anyaggal 
kapcsolatban?    
Nagy István informatikus 
A szakvélemény megérkezett. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lehetőséget adnék az árajánlatot tevő cégek képviselőinek, hogy foglalják össze az 
árajánlatokat. Megkérdezem, hogy hogyan lenne praktikus, de én úgy gondolom, hogy 
egyenként kellene meghallgatni az árajánlattevőket. 
HESSE Kft Bulla Péter 
Videó rögzítő célhardvereket helyeznénk el a víztorony technikai helyiségébe, mely 
nem PC alapú, ezért üzembiztonságot jelent. Egy ilyen célberendezés 8 IP kamerát 
képes fogadni. Mivel kisméretű a rögzítő egység a switch és egy szünetmentes 
tápegység együttesen, ezért egy kisméretű fémszekrényben is elhelyezhető, nem kell 
neki külön technikai helyiség. A rögzítés így helyben történik A felvételek 
megtekintése a nyolcadik SGhz-es link kapcsolaton keresztül történik, amely a 
víztorony és a polgármesteri hivatal között kerül kiépítésre. 1,3 IPX kamerákat 
alkalmazunk, a legtöbb fényhasznosítással tudnak dolgozni, plusz segélyfényekkel. 
Egy kamera van, ami eltér a többitől, amelynek sokkal inkább időjárás figyelő jellege 
van. Nem igényel rendszeres felügyeletet. 
Nagy István informatikus 
Le van írva a szakértői véleményben, hogy mi az alap és mi a hiányossága. 
Basky András polgármester 
Kaptunk egy árajánlatot, az árajánlaton felül van-e még olyan költség, ami az 
önkormányzatot terheli a kivitelezés során? 
HESSE Kft Bulla Péter 
Ha ennek az oszlopnak van érkezési, üzemeltetési költsége, az nem szerepel benne az 
árajánlatban. 
Basky András polgármester 
Az egész rendszer megtervezése benne van? 
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HESSE Kft Bulla Péter 
Üzemeltetéssel kapcsolatban vannak költségek, nagyon táv felügyelhető és magát is 
felügyeli a rendszer. Az üzemeltetésen felül bármilyen apró javítás van, a garanciális 
időn belül díjmentesen vállaljuk. Garanciás időn túl le kell ülni, ha szükség van a 
szolgáltatásunkra, valamilyen díjtételt kell meghatározni. 
Basky András polgármester 
A garancia mennyi időt jelent? 
HESSE Kft Bulla Péter 
12 hónapot. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a tájékoztatást. 
 
Hesse Kft képviselője Bulla Péter eltávozik az ülésről. 
 
Jimna Bt Nagy István Péter 
Köszönjük, hogy ajánlatot tehetünk. Kiderült, hogy mit kell elvégezni. Köszönjük a 
konzultációs lehetőséget, megnézhettük a terepet. A rendszer kiépítése szempontjából 
a várost két részre osztjuk. Az egyik a város bevezető útjai, a másik a város kritikus 
pontjai. Le van írva, hogy az ajánlatnak mik az előnyei, mik a hátrányai. A rögzítőt 
úgy méretezzük, hogy a kamerák képeit 20 napig tárolja. Éjszaka 1,3 LUX-os 
megvilágítással működnek. Egy LUX = egy gyertyának a fényével. Ezek a kamerák 
éjszaka is jó fényt adnak. Minél közelebb kerül az autó a kamerához, annál nagyobb 
képet fog adni a rendszámról. IP alakú kamerák, képfelbontása 1,3 megapixeles. 
Ennek a képe a rögzítés után tovább nagyobbítható. 
Basky András polgármester 
Amennyiben a rendszer kiépítésre kerül, az az árajánlat, ami leírásra került az 
anyagban, terhel-e költség ezen felül bennünket. 
Jimna Bt Nagy István Péter 
Két részre osztanám, egyik a rendszer üzemeltetésével, a másik a rendszer 
használatával kapcsolatos költség. A telepítés után tartunk 2 fő részére oktatást az 
üzemeltetésről. Ennek a rendszernek a karbantartása, különböző mentések elláthatók 
távolról is, részünkről plusz költség nem merül fel. 
A rendszer üzemeltetésnél áramfogyasztás költség merülhet fel, ez havonta 150-200 .- 
Ft havonta, ami a kamera üzemeltetési költségét fedezi. 4 wattos 
teljesítményfelvétellel kell számolni, ez annyit jelent, hogy 200-300.- Ft-ból egy 
hónapig üzemel a rendszer. A központban 1 kw-os teljesítménnyel kell számolni. Ez 
kb. 50-60.- Ft. 
Basky András polgármester 
Mennyi a garancia? 
Jimna Bt Nagy István Péter 
Két évet adunk. 
Basky András polgármester 
A betervezett eszközök száma, típusszáma milyen? 
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Jimna Bt Nagy István Péter 
NUUO a típusa. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük. A Jimna Bt képviselője eltávozik az ülésről. 
 
Török András 
2010. március 31.-én beadtam egy írásos kérelmet a Polgármesteri Hivatalba, hogy 
amikor a pályázati kiírás pontosan meglesz, akkor értesítsenek róla.  Lajosmizsei lakos 
vagyok, közel 10 éve foglalkozom informatikával KFT formájában, internet 
szolgáltatást végzek a városban. Nem adtam be pályázatot, mert én kértem Nagy 
Istvántól többször is, hogy értesítsen, ha be lehet adni a pályázatot, de ezt nem tette 
meg. 
Nagy István informatikus 
Minden cégnek volt referenciája. Szeretnék stabil rendszert kiépíteni, ezért nem 
kerestem meg Török Andrást és nem éltem felé jelzéssel. Én nem internetre, hanem 
kamera rendszerre szeretném kiépíteni a rendszert. Én elismerem Török András 
informatikai munkáját, viszont mivel én informatikus vagyok, tudom azt, hogy a 
kamera rendszer kiépítése nem ezen alapul. Én ezzel nem akartam megsérteni Török 
András személyiségét és munkáját 
Török András 
A pályázatot azért nem adtam be, mert nem tudtam a kiírásról. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A honlapon fenn volt a pályázati kiírás, nyilvános volt, így ezt nem tudjuk elfogadni, 
hogy Török András nem nyújtott be pályázatot Az én véleményem az, hogy a látható 
cégek közül megtörtént a felkérés és az árajánlat megtétele. Amikor jelentkezik egy 
következő személy itt a bizottsági ülésen úgy, hogy a többi pályázó már beadta az 
írásos pályázatát, nem lenne tisztességes dolog elfogadni egy olyan pályázó szóbeli 
jelentkezését, aki itt a bizottsági ülésen teszi meg ajánlatát. 
Török András 
Azért vártam a pályázatbeadással, hogy mindenhol azt az információt kaptam, hogy a 
feladat összeírásra kerül és egy második körös pályázat kerül beadásra. Nem tudtam 
róla, mindent megtettem, hogy tudhassak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A hivatal munkatársa szakszerűen kezelte ezt a kérdést. Öt árajánlatot szerzett be. 
Közbejött egy olyan szakmai jellegű kérdésnek a megítélése, hogy az üzemeltető 
költsége nélkül kellene ezt a rendszert megoldani. Nem tudom, hogy a bizottság 
hogyan értékeli, hogy további árajánlattevő bevonása legyen-e? Foglaljunk ebben 
állást szavazással. 
Kele Attila bizottsági tag 
Pont lajosmizsei vállalkozó nem adta be a pályázatot. 
Nagy István informatikus 
Olyan cégeket kerestem meg, akinek van városi referenciája is. Kérdezem Török 
Andrást, hogy milyen referenciája van? Van-e városi szintű referenciája? 
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Török András 
Nincs városi szintű referenciám, egyéb referenciáim vannak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megköszönöm Török András részvételét. 
Minden ajánlattevő eltávozott az ülésről. A bizottság folytatja munkáját. Én a magam 
részéről nem javaslom, hogy az eljárást megismételjük. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A beérkezett árajánlatok is fenn vannak a honlapon, azt bárki megtekinthette. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem javaslom további árajánlattevőnek a bevonását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
60/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Térfigyelő rendszer kialakítása 
tárgykörben újabb pályázat kiírására 
javaslat 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nem  
  javasolja a térfigyelő rendszer kialakítása tárgykörben újabb pá- 
  lyázat kiírását. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az öt árajánlattevő ajánlata elbírálás alá került, s az alábbi sorrendet állította fel: 
1./ BÁCS-ALARM Biztonságtechnikai Tervező és Kivitelező Kft 
2./ HESSE Kft 
3./ Jimna Kereskedelmi és szolgáltató Bt 
4./ Magic Line Telecom Bt   
5./ Optic Line Kft 
Ezzel a szakvéleménnyel egyetért Nagy István. 
Basky András polgármester 
Vannak gondjaim. Az Optic Line Kft 10 pontból 10 pontot kap, a megjegyzésben 
pedig benne van, hogy az árajánlat mit nem tartalmaz. 
Nagy István informatikus 
Amikor bekértem az ajánlatot, végigvezettem a cégek képviselőit a helyszínen, s 
elmondtam, megmutattam, hogy mit szeretnénk. 
Basky András polgármester 
Felkértünk egy szakértőt, kitől véleményt kértünk. Mindegyik ajánlatban benne van, 
hogy az ajánlat mit nem tartalmaz. Ha az ajánlattevő a tervezésre nem számol külön 
költséget, akkor is kapott erre pontot. 
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Én a HESSE Kft-nek és az Optic Line Kft-nek az ajánlatát tartottam jónak. Úgy tűnik, 
hogy az Optic Line Kft-nek az ajánlata a befutó, így ez alapján az Optic Line Kft-t 
tudom javasolni. Azt javaslom, hogy az általam előbb említett két cég adjon 
magyarázatot arra, ami nem lett pontosítva. 
Basky András polgármester 
Véleményem szerint a HESSE Kft, az Optic Line Telecom Bt, és az Jimna 
Kereskedelmi és szolgáltató Bt árajánlatából lehetne még talán 500 eFt-ot lealkudni.  
Beszélni kellene a szakértővel is. 
Két lehetőség van, vagy a meglévő árajánlatokból döntünk, vagy új kiírást teszünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ugyan hoztunk egy olyan határozatot, hogy nem kívánunk új pályázatot kiírni a 
térfigyelő rendszer kialakításának tárgyában, de mivel a határozat-hozatal után még 
sok aggályos dolog felmerült, ezért azt javaslom, hogy a felkért szakemberrel együtt 
Nagy István állítson össze egy új kiírást. Tegyük fel a honlapra az új kiírást. A 14 
pontos szempontrendszerből a legfontosabbat össze kell állítani. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
61/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Térfigyelő rendszer kialakítása 
tárgykörben újabb pályázat kiírására 
javaslat 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a térfi- 
  gyelő rendszer kialakítása tárgykörben hozott határozatát vissza- 
  vonja, (melyben nem kérte a térfigyelő rendszer kialakítása tárgykörben 

újabb pályázat kiírását) s javasolja, hogy a felkért szakemberrel együtt 
Nagy István állítson össze egy új kiírást, mely kerüljön fel a honlapra, s 

  a 14 pontos szempontrendszerből a legfontosabbat össze kellene állítani. 
  A bizottság ezen álláspontját javasolja a Képviselő-testületnek megtár- 
  gyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Kisállatvásár 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
2010. február 17-éi testületi ülésen a Képviselő-testület határozattal döntött arról, hogy 
Lajosmizse városban kisállatvásár kerüljön megrendezésre. Kérdéses volt a helye és 
hogy az országos állat- és kirakodóvásárral egy időben kerüljön-e megrendezésre. Ez 
már a gyakorlatban is jól kezdett el működni, mert amikor még nem volt konkrét 
döntés, akkor már az állampolgárok a médián keresztül értesültek erről, s 2010.  
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március első vasárnapján meg is jelentek a kisállattartók. A helypénzt az 
önkormányzat alkalmazásában álló, a piacon, vásáron is közreműködő személyzet 
szedi be. Kérdés, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét a kisállatvásárra vonatkozóan elfogadja, a 
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
62/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Kisállatvásár 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a kisállatvá- 
  sárra vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja, a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja. 
Határidő: 2010. május 19. 
Felelős:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Önrész biztosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által elnyert 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című programhoz 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány a „Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása” 
címmel pályázat keretében 9 hónapos időtartamra 2010. december 31-ig. Esedékes 
önerő mértéke Lajosmizse esetében a program idejére 542.042.- Ft. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-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: 
63/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Önrész biztosítása a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás által elnyert „Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” című programhoz 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügy, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
   terjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
   gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2010. május 19. 
   Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
A 2010. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A napirenddel kapcsolatban kérnék tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
A Környezetvédelmi Nap tekintetében olyan programok valósuljanak meg, amik 
városi szintű rendezvények. Javaslatom az, hogy 100 eFt legyen a központi 
programoknak a rendezvényéhez, a másik 100 eFt-ot pedig fel kellene osztani a többi 
intézmény között. 
A következő évben úgy csinálnánk, hogy legyen egy központi szervező, a Művelődési 
Ház, s rendezze meg olyan szinten, mint ahogy a hivatal az elmúlt két évben csinálta. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslatom, hogy a 200 eFt-ot szét kellene osztani négy részre. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A településszintű programot nem lehet 50 eFt-ból megrendezni. Amennyiben ilyen 
döntés születik, akkor mi ezt a programot nem tudjuk megvalósítani. Nem tudok 
felelősséget vállalni a település szintű Környezetvédelmi Nap megrendezéséért. Ennek 
hagyománya van, ezek a gyermekek a szelektív gyűjtésben részt vettek, a gyermekek 
várják az ajándékokat. Erre a rendezvényre kellene a 100 eFt. 40-50 eFt-ból  nem lehet 
Környezetvédelmi Napot rendezni. A beérkezett veszélyes hulladék átvétele eleve 40 
eFt-ba kerül. 
Basky András polgármester 
A központi rendezvényt az önkormányzat szervezte, az intézmények be tudtak 
kapcsolódni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más javaslat van-e? 
Tekintettel arra, hogy nem sikerült egyértelműen meghatározni a Környezetvédelmi 
Napra meghatározott keretösszeget, javaslom a napirendi pontról való levételt. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
64/2010. (V. 18.) PTK hat. 
A 2010. évi Környezetvédelmi Nap 
program-tervezetének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a „2010.  
  évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása” című 
  napirendi pontot javasolja a Képviselő-testületnek levételre. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
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5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2009. évben végzett tevékenységéről 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Minden évben az Intézmények Gazdasági Szervezete beszámolót készít az elvégzett 
munkájáról. 
Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kiegészítenivaló? Amennyiben nincs, 
javaslom, hogy fogadjuk el az IGSZ beszámolóját. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolóját a 2009. évben végzett tevékenységéről 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: 
65/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2009. évben 
 végzett tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság La- 
  josmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szer- 
  vezete átfogó beszámolóját a 2009. évben végzett tevékenységé- 
  ről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képvi- 
  selő-testületnek. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, kiegészítenivaló van-e az anyaghoz? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A beszámoló 9. oldalán szeretnék helyesbíteni egy adatot. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 946 fő helyett 878 fő helyesen. 
A beszámoló 11. oldalán a „Védelembe vétel” címszó alatt lévő közel két sor 
szerkesztési hiba miatt maradt az anyagban, ezt törölni kell. Helyesen: 2009. évben 14 
kiskorú gyermek került védelembe. 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a közreműködő szervezetnél a projekt 
megvalósításának határidejét módosítani kellett, augusztus vége lett a projekt 
megvalósítása. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Más egyéb vélemény, észrevétel van-e még? 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2009. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolását 2010-2011. évekre vonatkozóan 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: 
66/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, 
illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
  mizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2009. évben 
  végzett munkájáról, illetve a jövőkép felvázolását 2010-2011. évekre 
  vonatkozóan elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Megvalósítási terv  készítési kötelezettség alóli felmentés 2010-2011. évekre 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy van-e az 
anyaghoz hozzászólás, kérdés, vélemény, észrevétel. 
Tengölics Judit irodavezető 
Mivel a megvalósítási terv elkészítéseihez sem az önkormányzatnak, sem az 
intézményeknek nem áll rendelkezésére szakmai iránymutatás, ezért szeretnénk, hogy 
a Képviselő-testület a 2010-2011. évekre eltekintene ennek elkészítésétől. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Más egyéb hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy a helyi önkormányzati 
költségvetési szerveknél a megvalósítási terv elkészítésétől 2010-2011. évekre eltekint, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
67/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Megvalósítási terv  készítési kötelezettség 
alóli felmentés 2010-2011. évekre 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy a helyi önkormányzati 
  költségvetési szerveknél a megvalósítási terv elkészítésétől 2010. – 
  2011. évekre eltekint. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Részvétel a „romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban” című pályázatban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
hozzászólás, kérdés, vélemény a napirendhez. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
A kormány 2010. március 31-i ülésén döntött a „Romák foglalkoztatása a 
közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” ÁROP 229/A és B-2009 és az ÁROP 
322-2010. kódszámú pályázati program megvalósításáról, melyet kiterjeszt az 
önkormányzatokra. A program célja, hogy elősegítse a diplomával rendelkező roma 
származású munkavállalók elhelyezkedését a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban. Legalább két éven keresztül kellene foglalkoztatni a roma 
köztisztviselőt, ez költségvetést érintene. Az első évben az önkormányzat támogatást 
kap az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetéséből, a második 
évben már évente kb. 2,4 M/Ft-ba kerülne egy pályakezdő és kb. 3 M/Ft-ba egy 
gyakorlott dolgozó. A kinevezés határozatlan időre jön létre. Ha a kinevezés közös 
megegyezéssel szűnik meg, az önkormányzat számára ez nem jár külön 
kötelezettséggel, ha a kinevezés felmentéssel, akkor végkielégítést köteles fizetni az 
önkormányzat. Ha a pályázat benyújtásra kerül és nyer, a Polgármesteri Hivatal 
személyi állományának létszáma egy fővel emelkedik. Két év elteltével a kinevezett 
köztisztviselő továbbfoglalkoztatásáról kell dönteni, amelyhez az önkormányzatnak a 
saját költségvetéséből kell a forrást biztosítania. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm a tájékoztatást, javaslom a pályázat beadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2010. (V. 18.) PTK hat. 
Részvétel a ’Romák foglalkoztatása a  
közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” 
című pályázatban 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés határozat-tervezetét  tár- 
  gyalja meg és fogadja el. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén sk. 
        PTK elnök 

 
 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


