
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2008. augusztus  
                12-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t  
                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 bejelentés nélkül van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Dr. Bóna Csaba tanácsos 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostás Anita csoportvezető 
      Dodonka Csaba gyakornok 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Koller Dániel képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai n y í l t 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 lenne javaslatom. Új napirendi 
pontként kerüljön felvételre: 1./ Hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez. 2./ Az 
óvoda alapító okiratának módosítása. Javaslom továbbá, hogy a meghívó szerinti 4./ 
napirendi pont (Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…) rendelete  a 2008. 
évi költségvetésről szóló 3/2008. (III. 14.) rendelet módosításáról) kerüljön levételre, s 
szeptemberben legyen tárgyalva. 
Basky András polgármester 
A 4./ napirendi pont levételére azért kerül sor, mert csak egy részét tudtuk elkészíteni 
az anyagnak, mivel rengeteg adatot kell hozzá összegyűjteni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok       Előterjesztő 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…)  Kutasiné 
     rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális Nagy Katalin 
     alapellátásokról       jegyző 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…)  Kutasiné 
     rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint Nagy Katalin 
     gyermekjóléti alapellátásokról     jegyző 
3./ Lajosmizse város Önkormányzatának …/2008. (….) Basky András 
      rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2008. polgármester 
      (III. 20.) rendelet módosításáról 
4.) Társulási megállapodás módosítása    Basky András 
            polgármester 
5.) A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztes-  Basky András 
      tület kérelmei       polgármester 
6.) Pályázat benyújtása Esélyegyenlőségi programok vég- Basky András 
      rehajtásának támogatására (TÁMOP-3.3.2./08/2)  polgármester 
7.) Új urnafal építése      Basky András 
         polgármester 
8.) Egészségház bővítése      Basky András 
         polgármester 
9.) Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások összehan- Basky András 
      golt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó-Expressz”  polgármester 
      támogatására (TIOP-1.2.3/08/01)   
10. A Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okira- Basky András 
       tának módosítása      polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (….) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A térítési díjakat évente kétszer van joga az önkormányzatnak felülvizsgálni. Rostás 
Anita csoportvezető elkészítette az erre vonatkozó rendelet-tervezetet. A módosító 
javaslatok a rendelet-tervezetben vastag betűvel vannak szedve. Kérdezem az 
előterjesztés készítőjét, hogy van-e kiegészítenivalója? 
Rostás Anita csoportvezető 
Nincs kiegészítenivalóm. Az előterjesztés tartalmazza a módosító javaslatokat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben nincs egyéb kérdés, vélemény, észrevétel az anyaghoz, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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92/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
……./2008. (…..) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújt szociális alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Lajosmizse Város 
  Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- 
  ellátásokról szóló 2008. évi rendelet-tervezetét elfogadja, javasolja a  
                      Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13.)  
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…) rendelete a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem az előterjesztés elkészítőjét, Rostás Anita csoportvezetőt, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Rostás Anita csoportvezető 
A módosító javaslatok vastag betűvel vannak szedve a rendelet-tervezetbe, egyéb 
kiegészítenivalóm nincs az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdsét. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2008. évi rendelet-tervezetét elfogadja, 
s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
93/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2008. (…) 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint 
a gyermekjóléti alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzatának  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint 
  a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2008. évi rendelet-tervezeté elfo- 
  gadja, s a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2008. (…) rendelete az önkormányzat 
vagyonáról szóló 9/2008. (III. 20.) rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szóbeli törvényességi észrevétel alapján pontosítást kellett végezni a 
vagyonrendeletben. Az előterjesztésben vastagon vannak szedve a módosítások. 
Megkérdezem Tengölics Judit irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítéssel élni az 
anyagot illetően? 
Tengölics Judit irodavezető 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat a jelenlevők részéről van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2008. 
(III. 20.) rendelet-tervezetét elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
94/2008. (VIII. 12.)  PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…../2008. (…) rendelete az önkormányzat 
vagyonáról szóló 9/2008.  (III. 20.) rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról szóló 
  rendelet-tervezet elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek elfo- 
  gadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Társulási megállapodás módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert a 3 M/Ft helyett 1,5 
M/Ft állami normatíva átadása történik meg. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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95/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Társulási megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskemét 
  és Térsége Többcélú Társulás, valamint Lajosmizse és Felsőlajos Gyer- 
  mekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása között létrejött megállapo- 
  dás 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfo- 
  gadja, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület kérelmei 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Üdvözölhetjük bizottságunk körében a köztestület elnökét, Koller Dánielt. A 
kérelmekkel kapcsolatban van-e kiegészítenivalója? 
Koller Dániel köztestület elnöke ( települési képviselő) 
Kiegészítenivalóm nincs, ha van kérdés, akkor válaszolok rá. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mi a különbség a köztestület és az egyesület között? 
Koller Dániel köztestület elnöke (települési képviselő) 
Az egyesület 1989. óta működik. A kötelező feladatokat ellátó szerv a köztestület, 
kiegészítő szerv az egyesület. Ez működhet jól vagy rosszul. Az egyesület azért lenne, 
hogy támogassa a köztestületet munkájával és anyagiakkal, de jelenleg egyik sem 
valósul meg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
1. számú kérelem: beszámolási kötelezettség alóli mentesség. 
Koller Dániel köztestület elnöke (települési képviselő) 
A jelenlegi zűrös helyzetet helyre szeretnénk tenni. Szerencsés Pál nem tett eleget 
ismételt szakmai beszámolási kötelezettségének, melyet a köztestületi ülésen kértek 
tőle, ezért kérjük ez alól a mentességet, mert én, mint újonnan megválasztott elnök, 
nem tudok az elmúlt év gazdálkodásáról számot adni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki javasolja, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2008. (III. 19.) ÖH. 3.) pontját 
helyette hatályon kívül, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
96/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
40/2008. (III. 19.) ÖH 3.) pontjának  
hatályon kívül helyezéséről 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület által meghozott  
                      40/2008. (III. 19.) ÖH 3.) pontját helyezze hatályon kívül. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
2. kérelem: A köztestület részére előirányzott támogatás háromnegyed évi összegét 
utalja át az önkormányzat a köztestület részére. A tűzoltás és mentés, mint közfeladat, 
ennek a biztosítása és a működése közérdekű. Ha a működésükhöz szükséges pénzt 
megkapják, akkor működőképesek. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel 
van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztestület részére 
előirányzott 2008. évi támogatás (2,5 M/Ft) háromnegyed évi összegét utalja át a 
köztestület számlaszámára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
97/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestület támogatásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, s 
  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztestület részére előirányzott 
  2008. évi támogatás (2,5 M/Ft) háromnegyed évi összegét utalja át a köz- 
  testület számlaszámára. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
3. kérelem: A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel kötendő 
megállapodás Kérem Koller Dánielt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Koller Dániel köztestület elnöke (települési képviselő) 
A jelenlegi megállapodásunk az egyesületre vonatkozik. A mi működésünk így nem 
biztosított. Azt szeretnénk, hogy a jelenlegi 844/7. hrsz-ú ingatlan a köztestülethez 
kerüljön az önkormányzattól. Az önkormányzat a tulajdonos, a használati joga az 
egyesületnek van. Szerencsés Úr, az egyesület elnöke az együttműködést nem úgy 
képzeli el, mint ahogy mi kérnénk. Ameddig e megállapodás az Ő nevére szól, addig 
mi nem tudunk olyan döntéseket hozni, amiket mi szeretnénk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
98/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestülettel kötendő megálla- 
podásról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előter- 
  jesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek elfogadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására 
(TÁMOP-3.3.2/08/2)  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dodonka Csaba gyakornok készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Dodonka Csaba gyakornok 
Nincs kiegészítenivalóm, az előterjesztés tartalmazza a tájékoztatót. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
100 %  a megpályázható összeg, önrész nincs. Az elnyerhető összeg 15-100 M/Ft. A 
Fekete István Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda készítené el a pályázatot. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának támogatására (TÁMOP-3.3.2/08/2) kerüljön benyújtásra a 
pályázat a Fekete István Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda 
vonatkozásában, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
99/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának 
támogatására pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, s 
  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Esélyegyenlőségi programok 
  végrehajtásának támogatására (TÁMOO-3.3.2/08/2) kerüljön benyúájtás- 
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  ra a Fekete István Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda vonat- 
  kozásában. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont  
Új urnafal építése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A temető rendeletet tárgyalta a bizottság és a Képviselő-testület. Két javaslat van az 
urnafal kialakítására, az egyik lehetőség a már meglévő urnafal folytatása, a másik 
pedig új, a temető főbejáratán belül kialakítandó kettős funkciót betöltő urnafal építése 
lenne. Az előterjesztés szerint új urnafal építése javasolt. Az urnafal építésében a 
GOMÉP Kft lenne a kivitelező. 
Van-e témával kapcsolatban kérdés, javaslat, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, s javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés Határozat-tervezetét elfogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezni. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta. 
100/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Új urnafal építése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előterjesz- 
  tés határozat-tervezetét elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek elfo- 
  gadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Egészségház bővítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A családsegítő szolgálat átköltöztetése. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kiegészítés: 
Amennyiben nincs, a jelenlévőket szeretném tájékoztatni. 
Ennek a projektnek az elkészítése a bölcsőde építéssel kapcsolatban merült fel. A 
szakértői vélemény a volt szülőotthonnal kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy ennek 
a felújítása gazdaságtalan és az egészségházba való áttelepítésről döntött, így azt 
bővíteni kellett. Ez a pályázat augusztus 15-én beadható lesz. Az építendő 
négyzetmétereket nem növelve a családsegítő szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálatot 
az egészségházban tudnánk elhelyezni. Ez a jelenleg beadás alatt álló szociális 
pályázat és a családsegítő szolgálat, valamint a gyermekjóléti szolgálat úgy függ össze, 
hogy azt a 4 projektet ezzel a pályázattal szeretnénk megvalósítani. 
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Ami még új információ, hogy az elkészült a pályázati kiírás szerint csatolni kell a volt 
szülőotthonra vonatkozó szakértői véleményt, mely szerint a volt szülőotthon felújítása 
gazdaságtalan. Az igazságügyi szakértő több mint70 M/Ft-ban állapította meg a volt 
szülőotthonnak a felújítási költségét. A szakértő még azt is megállapította, hogy az 
épület süllyed. Szilágyi Ödön tartotta a kapcsolatot a Szili Úrral és a szakértővel, ezt 
köszönjük neki. 
Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az Egészségház bővítésével az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
101/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Egészségház bővítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy az egészségház bővítésére vonatkozó I. 
  Határozat-tervezetet fogadja el. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki hozzájárul a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Egészségházba történő 
áthelyezéséhez, elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, s javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
102/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
Hozzájárulás a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat áthelyezéséhez 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hozzá- 
   járul a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Egészségházba 
   történő áthelyezéséhez, elfogadja az előterjesztés II. határozat- 
   tervezetét, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
   Határidő: 2008. augusztus 13. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Pályázati kiírásról van szó. Látható, hogy milyen lehetőség van. Dodonka Csaba 
készítette az előterjesztést. Kérdés, hogy melyik verzió lesz beadva. 
Dodonka Csaba gyakornok 
Konzorcium esetén, ha városi könyvtár által vezetett konzorcium, 20-70 millió forint 
közötti lesz beadva. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A nyert támogatásból Lajosmizse milyen módon fog részesedni? 
Basky András polgármester 
Ez majd a majd a pályázat során kialakul. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A megyei könyvtár elkészíti a pályázatot, úgy lesz a konzorcium. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s elfogadásra javasolja, hogy a Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepo-Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 
pályázat kerüljön benyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
103/2008. (VIII. 12.)  PTK hat. 
Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó- 
Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési és Közbeszerzési 
  Bizottság elfogadja, s elfogadásra javasolja, hogy a Könyvtári szolgál- 
  tatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepo-Expressz”  
  támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) pályázat kerüljön benyújtásra az elő- 
  terjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dr. Bóna Csaba tanácsos készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója? 
Dr. Bóna Csaba tanácsos 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jogszabályi változások miatt kell a módosítást végrehajtani, a szeptember 1-i hatályos 
módosítás miatt. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztés határozat-tervezete szerint elfogadja, s elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
104/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, s 
  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés határozat-terveze- 
  te szerint fogadja el. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  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 nyílt ülést ezennel 
berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K..mf. 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
    PTK elnök 

 
 
 Márton Györgyné s.k. 
                 jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
Bizottsága 
I/6-31/2008.  

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 

N y í l t  üléséről készült jegyzőkönyv 
2008. augusztus 12. 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya. 
 
92/20087. (VIII. 12.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
     …../2008. (…) rendelete a személyes gondosko- 
     dást nyújtó szociális alapellátásokról 
93/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Lajosmizse város Önkormányzatának …./2008. 
     (….) rendelete a gyermekvédelmi támogatások- 
     ról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
94/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2008.  
     (….) rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 
     9/2008. (III. 20.) rendelet módosításáról 
95/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Társulási megállapodás módosítása 
96/2008. (VIII. 12.) PTK hat. 40/2008. (III. 19.) ÖH 3.) pontjának hatályon kí- 
     vül helyezéséről 
97/2008. (VIII. 12.) PTK hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
     Köztestület támogatásáról 
98/2008. (VIII. 12) PTK hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Mentési  
                                                       Köztestülettel kötendő megállapodásról 
99/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának tá- 
     mogatására pályázat benyújtása 
100/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Új urnafal építése 
101/2008. (VIII. 12. ) PTK hat. Egészségház bővítése 
102/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Hozzájárulás a Gyermekjóléti és Családsegítő 
     Szolgálat áthelyezéséhez 
103/2008. (VIII. 12.) PTK hat. Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatáso k 
     összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudás- 
     depó-Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3./08/ 
     01) 
104/2008. (VIII. 12.) PTK hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
     Okiratának Módosítása 
 
    
 
 


