Lajosmizse Város Önkormányzat
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottsága
I/1021/16/2011.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
ülésérıl készült jegyzıkönyv
2011. április 12.
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
31/2011. (IV. 12.) PTK hat.
32/2011. (IV. 12.) PTK hat.
33/2011. (IV. 12.) PTK hat.

34/2011. (IV. 12.) PTK hat.

35/2011. (IV. 12.) PTK hat.
36/2011. (IV. 12.) PTK hat.
37/2011. (IV. 12.) PTK hat.

38/2011. (IV. 12.) PTK hat.

39/2011. (IV. 12.) PTK hat.
40/2011. (IV. 12.) PTK hat.
41/2011. (IV. 12.) PTK hat.
42/2011. (IV. 12.) PTK hat.

43/2011. (IV. 12.) PTK hat.
44/2011. (IV. 12.) PTK hat.

A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi
közbeszerzési terve
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 3/2011. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke 2011.
május 1-tıl
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági
Programja
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények támogatására
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete
a köztemetırıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulása
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági
gépvásárlása
Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására
megállapodás kötése
Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására
megállapodás kötése
Közoktatási feladatok ellátására megállapodás
kötése
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására megállapodás kötése
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45/2011. (IV. 12.) PTK hat.

46/2011. (IV. 12.) PTK hat.
47/2011. (IV. 12.) PTK hat.

I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és
felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson” címő
pályázat újbóli benyújtása”
A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elıkészítése irányvonalának meghatározása
Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában
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JEGYZİKÖNYV
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 12én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl
Jelen vannak:

Józsáné dr. Kiss Irén
Holminé Sebık Márta
Koller Dániel

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja

Bíró Tiborné és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
dr. Gazdag Judit jogi referens
dr. Balogh László belsı ellenır
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı
Gulyás Attiláné csoportvezetı
Nagy Judit irodavezetı
Rostás Anita csoportvezetı
Dodonka Csaba tanácsos
Sápi Tamás ügyintézı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Osbáth Barna igazgató

Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívót
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

Elıterjesztı:

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…../2011. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…./2011. (….) önkormányzati rendelete a köztemetırıl szóló

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
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18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
II. Tájékoztatás a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési Basky András
terve
polgármester
4./ Lajosmizse város Önkormányzatának Gazdasági Programja
Basky András
polgármester
5./ Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása Basky András
polgármester
6./ A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások elfogadása
Basky András
polgármester
7./ A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása Basky András
polgármester
8./ Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Basky András
által kiírt rendezvények támogatására
polgármester
9./ Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl
Basky András
polgármester
10/ Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Basky András
Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában
polgármester
11/ I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújítása LaBasky András
josmizsén és Felsılajoson”
polgármester
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszöntöm a White System Kft képviselıjét Fehér Zoltán Urat bizottsági ülésünkön.
A 7./ napirendi pont keretében van jelen körünkben. Javaslom, hogy a 7./ napirendi
pontot (A volt szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása) vegyük
elsıként megtárgyalásra.
1./ Napirendi pont
A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény használta ezt az épületet,
majd átköltözött az Egészségház épületébe. Ezt követıen az önkormányzat az épületet
nem hasznosítja. 2010. április óta ez az épület üres, ezért az önkormányzat meghirdette
pályázati úton hasznosításra. A White System Kft részérıl érkezett be pályázat.
Kérdezem Fehér Zoltán Urat, hogy kíván-e hozzászólni?
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Az épületnek vannak olyan helyiségei, amikre egyáltalán nem tartanánk igényt. Az
önkormányzat ezt tudja hasznosítani.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A fogyatékkal élık nappali ellátását tervezik. Kik lennének a célcsoportok?
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Elsısorban lajosmizsei lakosok. Az országban mi öt ilyen intézményt üzemeltetünk.
jelen pillanatban 41 ember van, aki szívesen venne részt ebben a rendszerben.
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
10000 fı feletti lakosságszám esetén az önkormányzat nappali ellátást köteles
mőködtetni. A fogyatékkal élık nappali ellátása nem megoldott Lajosmizsén.
Gondoltak-e arra Önök, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatával ellátási szerzıdést
kötnének?
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Igen, gondoltunk, de mind szakmailag, mind pénzügyileg függetlenek szeretnénk
lenni.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Lajosmizse és Felsılajos lakossága belekerülhetne-e mint ellátandó csoport?
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Semmilyen akadálya nincs ennek.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Kérjük azt, hogy a mőködési engedélybe írják bele, hogy Lajosmizse és Felsılajos
területére szóljon.
Basky András polgármester
Felsılajost erre vonatkozóan meg kell kérdezni.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Akkor csak Lajosmizse legyen benne.
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Ezt az intézményt nem a White System Kft üzemelteti. Pontosítást szeretnék a
következıkben: 2.2. A bérlı köteles fizetni az ingatlan rezsi és közterheit. A
közterheket nem tudjuk felvállalni, ez a tulajdonos terhe, kivéve a helyi adó, ami az
épületre vonatkozik.
4.9. Értéknövelı beruházások elszámolása. Értéknövelı beruházásokat az
önkormányzat megállapodás alapján engedélyez. Értéknövelı beruházásokat, ha
végzünk, akkor azt úgy szoktuk, hogy amit el lehet vinni, azt elvisszük, amit pedig
nem, azt pedig a tulajdonos visszatéríti. A teljes akadálymentesítést ebben az
épületben meg kell oldani. Ez a beruházás 300-800 eFt-ig terjed ki.
Basky András polgármester
Azt, hogy mi értéknövelı beruházás, az két félen múlik. Amikor új funkciót tölt be az
épület, attól kezdve nem biztos, hogy a korábban megvalósított beruházásra szükség
van.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Elfogadható lenne-e az, hogy az óvadék összegére vállalná a tulajdonos.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Ha ablakot javítunk, vagy külsı vakolatot, az az önkormányzat részére értéknövelı, de
ha szakmailag végeznek értéknövelı dolgot, akkor az az önkormányzatnak nem
értéknövelı.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Maximum az óvadék erejéig javaslom, hogy az önkormányzat vállalja be a költséget.
Basky András polgármester
Egy alacsony bérleti díjat állapítottunk meg, 100 eFt-ot. Ehhez nem nyúltunk hozzá, a
további dolgok pedig bekerülnének.
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Javaslom, hogy a 4.9 pontba tegyük bele, hogy a bérlı a felújítási munkánkat köteles
elvégezni a saját költségére.
3.2. A bérbe adó köteles gondoskodni az épület üzemképes állapotáról. Ebbe kérném
még pluszként beletenni, hogy a központi berendezések állandó üzemképes állapotáról
és a festés-mázolásról.
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Fı berendezések a vízóra, gázkazán. Ezek felújítását nem vállaljuk fel. A festésmázolást elfogadjuk. Határidıt június 31.-ét határoztunk meg, de szeretnénk július 31re ezt kitolni. A bérleti szerzıdés augusztus 1-el indul.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A 100 eFt- + ÁFA kevés bérleti díjként, emellett nem tudunk bevállalni kazáncserét,
vízóra felújítást.
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
Valójában nagyon alatta van a piaci árfolyamnak, ezt köszönjük szépen, de hiába
mondok bármit, nem tudjuk kigazdálkodni a költséget.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Más észrevétel van-e még?
Amennyiben nincs, akkor összefoglalnám a javaslatokat.
Az 1.5 pontot pontosan kellene fogalmazni, hogy mikortól történik a birtokba adás és
hogy augusztus 1-tıl kezdıdik a bérleti díj fizetés.
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje
A közüzemi díjakat is bele lehetne venni ebbe. Április 20-án legyen a szerzıdéskötés.
1.4 pont: Kérném beleírni, hogy június 20-ig kértem a bérleti díjmentes idıszakot.
2.2. pont: Közterhek: Ebbıl kijönne a rezsi költség.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Van-e még más javaslat ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, nagy tisztelettel megköszönjük Fehér Zoltán Úr jelenlétét.
Fehér Zoltán White System Kft képviselıje 11.00 órakor eltávozott az ülésrıl.
Holminé Sebık Márta bizottsági tag
A főtéssel van nagy gond, vagy a vizes blokkal?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Nagyon nagy gond van a főtéssel.
Koller Dániel bizottsági tag
Egy olyan kazán, ami a Tőzoltóságnál van, 200-300 eFt-ba kerülne. Ez véleményem
szerint nem olyan nagyon drága.
Basky András polgármester
Délután meg kell nézni a főtésrendszert és a villanyrendszert, és hogy a melegvíz
mőködik-e és a gázt is.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Két-három havi bérleti díjból meg lehet oldani a gázkazán javítását.
Basky András polgármester
A bojler 100 eFt-ba kerülne.
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Koller Dániel bizottsági tag
Örülök neki, hogy egy plusz szolgáltatás lesz, nem romlik a helyiség állaga, rendbe
van téve az épület és a telek.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Amennyiben nincs, az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadásra
javaslom a napirendet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
31/2011. (IV. 12.) PTK hat.
A volt Szülıotthon hasznosítására
beérkezett pályázat elbírálása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a volt Szülıotthon hasznosítására vonatkozóan elfogadja a White System Kft által
benyújtott pályázatot az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel, melyet javasol a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra:
- Bérleti szerzıdés 2.2. pontja:
„A bérlı köteles fizetni az ingatlan rezsiköltségeit,” a közterheit
nem.
- Bérleti szerzıdés 3.2 pontja:
„Bérbe adó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról.”
Bérlı nem vállalja fel a vízvezetékrendszer, illetve a gázkazán
felújítását.
- Bérleti szerzıdés 4.9 pontja:
„Az értéknövelı beruházásokat az önkormányzat külön megállapodás
alapján engedélyezi.” A megszőnést követıen a megvalósított
beruházások közül, amit lehet, elvisz bérlı, amit nem, azt pedig a
bérbe adó megtéríti bérlı részére megtéríti. A teljes akadálymentesítést ebben az épületben meg kell oldani, aminek az értéke 300800 eFt lenne.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Az elıterjesztést dr. Gazdag Judit jogi referens készítette. Kérdezem a jelenlevıket,
hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel. Amennyiben
nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi
közbeszerzési tervét.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
32/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2011. évi közbeszerzési terve
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 3/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Rostás Anita csoportvezetı készítette az elıterjesztést. A személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szociális ellátások térítési
díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A
szociális törvény rögzíti, hogy a szociálisan nem rászorult személyek részére a térítési
díjat a fenntartó szabadon állapítja meg.
Elızetes hatásvizsgálatot kellett készíteni Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról
szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletéhez,
melyek a következık:
1./ A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.
2./ Környezeti és egészségi következményei.
3./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek.
A rendelet-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza az intézményi térítési díjakat.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról
szóló 3/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosítását az elıterjesztés 1.
mellékletével együtt.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
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33/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
3/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló önkormányzati
rendeletének módosítását az önkormányzati rendelet mellékletével
együtt, s megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı, 2011. május 1-tıl érvényes
intézményi térítési díjak mértékét elfogadja az elıterjesztés 2. melléklete szerinti
határozat-tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (IV. 12.) PTK hat.
A szociálisan nem rászorult személyek
által fizetendı intézményi térítési díjak
mértéke 2011. május 1-tıl
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja
a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı, 2011. május 1-tıl
érvényes intézményi térítési díjak mértékét az elıterjesztés 2. melléklete
szerinti határozat-tervezete szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
4./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Elkészült Lajosmizse Város Önkormányzata Gazdasági Programjának Gazdasági
Programja. Nagy Judit és Sápi Tamás készítette el. A gazdasági program készítését a
helyi önkormányzatokról szóló törvény írja elı. Óriás terjedelmő anyag, kérdezem,
hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának
Gazdasági Programját. Aki ezzel egyetért, s javasolja megtárgyalásra és elfogadásra a
Képviselıt-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
Gazdasági Programja
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
5./ Napirendi pont
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Lajosmizse Város Önkormányzata a 20 férıhelyes bölcsıde építéséhez pályázatot
nyert. A támogatás összege 77.512.257.- Ft, a beruházás tervezett összköltsége
86.124.731.- Ft. A bölcsıde Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti óvodai
tagintézmény belsı udvarán kerül megvalósításra. Az épület, valamint a bejárat körüli
udvarrész az elıírt határidıre I. osztályú minıségben, teljes mértékben elkészült,
viszont a hátsó mély fekvéső játszó udvarrész feltöltése, füvesítése és az azt körülvevı
1,8 m magas betonlábazatos kerítés megépítése pótmunkaként fog elkészülni.
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl
készült tájékoztatót.
Aki ezzel egyetért, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde
építésérıl
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja
a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl készült tájékoztatót, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
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6./ Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt
rendezvények támogatására
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Pályázatot lehet benyújtani a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt
rendezvények támogatására. A támogatás igénylése nem haladhatja meg a 200.000.Ft-ot. A zenés-mősoros irodalmi összeállítás megvalósításhoz 200.000.- Ft-ot
szeretnénk elnyerni. Én javaslom a pályázat benyújtását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
37/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények
támogatására
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat támogatására.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
7./ Napirendi pont
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
II. Tájékoztatás a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és
kiadások alakulásáról
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Az elıterjesztést Dodonka Csaba készítette. A napirendnek két része van a temetı
rendelet és az üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról
tájékoztatás.
I. Temetı rendelet. Az elıterjesztésben van egy táblázat, mely mutatja a jelenleg
hatályos és a rendeletmódosításban javasolt díjakat. Kérdezem, hogy ezzel
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás?
Amennyiben nincs, s elfogadjuk a rendelet-módosítást a temetkezéssel kapcsolatos
díjtételekkel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
38/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a
köztemetırıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetırıl
szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítását a temetkezéssel kapcsolatos díjtételekkel együtt.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
II. 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulása
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Suta Géza a lajosmizsei temetı üzemeltetıje elkészítette a köztemetı üzemeltetésével
összefüggı 2010. évi bevételeirıl és a kiadásairól szóló – az elıterjesztés 3. melléklete
szerinti – tájékoztatóját. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról
készült tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (IV. 12.) PTK hat.
A 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı
bevételek és kiadások alakulása

HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Suta Géza
egyéni vállalkozó, mint a köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı
üzemeltetésével összefüggı 2010. évi bevételeirıl és kiadásairól szóló –
az elıterjesztés 3. melléklete szerinti – tájékoztatóját elfogadja,
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

8./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Kérném Kollár László Mezıgazdasági Bizottság elnökét, hogy adjon errıl
tájékoztatást.
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Kollár László Mg. Biz. elnök
A Mezıgazdasági és Sport Bizottság árajánlatokat kért be. Több árajánlat érkezett be.
Ma felhívott az ODISYS Bt képviselıje, s azt mondta, hogy a Yto X804 típusú traktort
tudná ajánlani 4.500.000.- Ft + ÁFA értékben
A legjobb árajánlatot a NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft adta, akinek Lajosmizsén alkatrész boltja van és a szervizese
lajosmizsei lakos. Az MTZ 820.4 traktor értéke 4.350.000.- Ft + ÁFA, melyhez
tartozik még Frontoni TSL 150 Plus rézsőzúzó, melynek ára 1.350.000.- Ft + ÁFA,
valamint vonólap, melynek ára 300.000.- Ft +ÁFA. Mi emellett döntöttünk, s ehhez
várunk pályázatot.
Basky András polgármester
Még kell várni néhány hónapot, hogy lesz-e pályázati kiírás. Ha pályázaton nyerünk,
akkor meg tudjuk venni készpénzben, ha nem, akkor pedig lízingben kell gondolkodni.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás van-e az elhangzottakkal
kapcsolatban, vagy más javaslat.
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a pályázat beadásra kerüljön, s az árajánlatok
közül a NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft ajánlatát fogadjuk el, s ha nyer a pályázat, akkor készpénzben vásároljuk meg az
MTZ 820.4 traktort valamint tartozékait, ha pedig nem, akkor lízingben kell
gondolkodni. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
40/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzat
mezıgazdasági gépvásárlása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a pályázat kerüljön beadásra mezıgazdasági gépvásárlásra vonatkozóan, s a NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági
Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlatát fogadja el, s az
MTZ 820.4 típusú gép vásárlása/lízingje mellett döntsön.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

9./ Napirendi pont
A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások elfogadása
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A Kistérségi Iroda a hatályos társulási megállapodás szerint a vállalt feladat ellátási
jogcímeknek megfelelıen a törvények figyelembevételével határidıre benyújtotta a
2011. évi feladatellátások után járó kistérségi kiegészítı normatíva igényét. A feladat
ellátásra vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni, s ezen megállapodásokat kell
jóváhagyni. Külön-külön az egyes megállapodásokat szavazásra bocsájtom, melyek
elfogadását javaslom.
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Aki a logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás
megkötésével egyetért, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Logopédiai szakszolgálati feladatok
ellátására megállapodás kötése
HATÁROZAT
A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a logopédiai
szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötését
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozó
megállapodás megkötésével egyetért, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
42/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés, nappali ellátás,
gyermekjóléti szolgálat ellátására megállapodás kötése
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozó
megállapodás megkötését elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésével egyetért,
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Közoktatási feladatok ellátására
megállapodás kötése
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a közoktatási
feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötését elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés III. Határozat-tervezetét.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó megállapodás
megkötésével egyetért, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
44/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Pszichiátriai és szenvedélybetegek
nappali ellátására megállapodás kötése
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó megállapodás megkötését elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés IV. határozat-tervezetét.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság

10./ Napirendi pont
I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújítása Lajosmizsén és
Felsılajoson” címő pályázat újbóli benyújtása
II. Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati kiírásra
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A Fekete István Általános Iskola bıvítésére és felújítására benyújtott pályázat elsı
fordulóban sajnos nem nyert. Az újbóli benyújtásra ismét lehetıség van. Én javaslom a
pályázat újbóli benyújtását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal - ellenszavazat,
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:
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45/2011. (IV. 12.) PTK hat.
I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és
felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson” címő
pályázat újbóli benyújtása”
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a „Fekete István Általános Iskola bıvítése és
felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson” címő pályázat újból kerüljön benyújtásra, s fogadja el az elıterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A KEOP-4.9.0 azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírással kapcsolatban
szakmai elıkészítı munkát kell végezni, irányvonalat kell meghatározni. Én javaslom
ezt az elıkészítı munkát elvégezni, megkezdeni. Ezzel kapcsolatban kérdés,
vélemény, észrevétel, javaslat van-e?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki egyetért azzal, hogy a KEOP-4.9.0 azonosító számú „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati
kiírással kapcsolatban szakmai elıkészítı munkát kell végezni, irányvonalat
meghatározni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
46/2011. (IV. 12.) PTK hat.
A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat
elıkészítése irányvonalának meghatározása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja
a Képviselı-testületnek, hogy a KEOP-4.9.0. azonosító számú
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő pályázati kiírással kapcsolatban a szakmai elıkészítı
munkát kezdje el, irányvonalat határozza meg.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
11./ Napirendi pont
Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a
közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Rostás Anita készítette az elıterjesztést. Kérem, hogy mondjon errıl néhány szót.
Rostás Anita csoportvezetı
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Május 1-jétıl változik a közfoglalkoztatási rendszer. A Kistérség foglalkoztató nem
lehet. A gyakorlatban mindent meg fognak csinálni, de az aláírási jog itt lesz az
önkormányzatnál, itt köttetnek a szerzıdések.
Basky András polgármester
Négy órás foglalkoztatásról van szó. A Kistérség pályázott 8 órás foglalkoztatásra,
nyertek 20 fıt. Egy év múlva meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Ebbıl elıny lehet, hogy a helyi orvosok lehetnek üzemorvosok.
Rostás Anita csoportvezetı
Igen, de a házi orvosok nem vállalták, egyedül dr. Góhér Ilona vállalta a
közalkalmazottak üzem egészségügyi vizsgálatát.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja a megállapodás módosítását a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (IV. 12.) PTK hat.
Megállapodás módosítása a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulással közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja,
s javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulással közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában kötött
megállapodás módosításra kerüljön.
Határidı: 2011. április 13.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.
K.mf.
Józsáné dr. Kiss Irén sk.
PTK elnök
Márton Györgyné sk.
jkv.vez.

