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részérıl hozott határozatok száma és tárgya: 
 
50/2013. (VI. 25.) PTK hat. Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 
 
51/2013. (VI. 25.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı 
beosztás pályázata és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményei Gazdasági 
Szervezetének megszüntetésével kapcsolatos elvi 
döntés 

 
52/2013. (VI. 25.) PTK hat. Sportcsarnokban eredménykijelzı és 

elektromos függöny megvalósítására javaslat 
 
53/2013. (VI. 25.) PTK hat. XX. Lajosmizsei Napok programjának 
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54/2013. (VI. 25.) PTK hat. 20 éves Lajosmizse város  

2013. évi kiállítás költségeinek megvizsgálása 
 
 
55/2013. (VI. 25.) PTK hat. Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt 
közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 

 
 
56/2013. (VI. 25.) PTK hat. Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt által az  

egészségügyi feladat-ellátási szerzıdé felmondása 
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Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
részérıl hozott határozatok száma és tárgya: 
 
54/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 
 
55/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı 
beosztás pályázata és Lajosmizse város 
Önkormányzata Intézményei Gazdasági 
Szervezetének megszüntetésével kapcsolatos elvi 
döntés 

 
56/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. Sportcsarnokban eredménykijelzı és 

elektromos függöny megvalósítására javaslat 
 
57/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. XX. Lajosmizsei Napok programjának 

elfogadása 
 
58/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 20 éves Lajosmizse város  

2013. évi kiállítás költségeinek megvizsgálása 
 
59/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt 
közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére  

 
60/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt által az  

egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 
felmondása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ön- 
               kormányzat Intézményeinek Bizottsága, 2013. június 25-én, de: 10.00 órakor  
               a  Városháza Dísztermében megtartott összevont bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  

részérıl: 
Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
Sebık Márta    bizottság tagja 
dr. Török Tamás   bizottság tagja 

 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl: 
   Sebık Márta     bizottság elnöke 
   Jızsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
    
Nagy Erzsébet, Koller Dániel és dr. Bartal Sándor bizottsági tagok bejelentéssel 
vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Szilágyi Ödön irodavezetı 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintézı 
      Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola 
      igazgatója 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
      dr. Jankahidy  Andrea háziorvos 
      dr. Zsámbéki Tibor ügyvéd 
       
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai összevont bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van.  
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Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága is határozatképes, mert a 7 fı bizottsági 
tagból 4 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 Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek   Basky András 
     Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és   polgármester 
     gazdasági vezetı beosztás pályázata és Lajosmizse 
     Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezeté- 
     nek megszüntetésével kapcsolatos elvi döntés 
2./ XX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása   Basky András 
          polgármester 
3./ Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  Basky András 
     Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt közegészségügyi hiá- polgármester 
     nyosságok megszüntetésére    
4./ Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által az egészség- Basky András 
     ügyi feladat-ellátási szerzıdés felmondása    polgármester 
5./ Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a körünkben dr. Zsámbéki Béla ügyvéd urat, aki dr. Jankahidy 
Andrea háziorvos képviseletében jelent meg, és dr. Jankahidy Andrea háziorvost. Az ı 
jelenlétükre tekintettel ülésünket a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelmével 
kezdenénk. 
1./ Napirendi pont 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület 2012. április 26-i ülésén tárgyalta az Egészségház épületében az 
egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítésére vonatkozó 
elıterjesztést.  
Az akkor elfogadott és az alapellátást végzı orvosokkal megkötött szerzıdést egyedül 
Jankahidy Andrea nem fogadta el. Indoka az volt, hogy 2005. március 1. napjától saját 
költségén felszereltetett, az energiafogyasztás mérésére alkalmas almérıket (vízóra, 
villanyóra, hımennyiség mérı), és ezek szerint kívánja a továbbiakban is a rezsi 
költségét megfizetni, nem pedig az önkormányzat által - az összrezsiköltségbıl saját 
területtel arányosan visszaszámított – fizetési metodika szerint. Kérdezem a doktornıt, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e kiegészítenivalója? 
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dr. Jankahidy Andrea háziorvos 
Kérelmemben leírtam mindent, nem kívánok kiegészítést tenni. 
dr. Zsámbéki Béla ügyvéd 
Tisztelettel köszöntök minden jelenlevıt. Ügyfelem azt szeretné, hogy az összes többi 
szolgáltatóval együtt az egyenlı elbánásnak a szellemében ugyanazon négyzetméter 
arányában fizethesse a költségeket, mint az összes többi szolgáltató. Bízom benne, 
hogy ügyfelem ebben támogatást nyer. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Minden szolgáltatónak fel volt ajánlva minden verzió. A doktornı ezt a verziót 
választotta, hogy a saját mérıórája alapján legyen a rezsi díj számítva. 
Basky András polgármester 
A rezsiköltségrıl tárgyaltunk. Amikor a háziorvosok a kérelmükkel kapcsolatban 
megkerestek, kerestük azt a méltányos megoldást, hogy egységes alapon legyen 
megfizetve a rezsi költség az orvosok részérıl, egyrészt mindenkinek a saját használt 
területe alapján történjen a fizetés, másrészt pedig a költségek az elızıekhez képest 
csökkenjenek. Az elmélet egy volt a sok lehetıség közül.  Egy ponton át kezdtük 
szőkíteni a költségeket, a közös használatú területeket. 10 m2-re vettük le a területet, 
ezért fizetnek kevesebbet az orvosok, mint a doktornı. Ha ı ezt elfogadta volna, akkor 
ı is kevesebbet fizetne. Elsıdlegesen az lenne a jó megoldás, hogy ha a doktornı is 
elfogadná azt, hogy 20.000.- Ft-al kevesebbet fizetne. Mivel ı a saját mérıórája 
alapján szeretné fizetni a rezsidíjat, s ezt is megadnánk neki, akkor ı kétszeres 
kedvezményt kapna. 
Józsáné dr. Kis Irén PTK elnök 
A doktornı gondolkodott-e azon, hogy ezt a verziót választja, amit az összes többi, 
akkor 40.000.- Ft körüli költség lenne havonta a rezsi díja.  Akkor lenne egységes elv. 
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
Nem látom annak indokát, hogy mi az a hátrányos megkülönböztetés, ami az ı 
helyzetét indokolná. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Itt nincs hátrányos megkülönböztetés. Az lenne a logikus, hogy a doktornı arra a 
verzióra áttérne. Erre mindenki fogadó kész. 
Basky András polgármester 
Az az alap probléma, amikor a legutóbbi elveket, amit mindenki választott, a doktornı 
nem ezt választotta. Ezek mindenkinek csökkentették volna a költségeit. H az almérı 
órát is engedélyezzük és az egységes elveket is, akkor aránytalanul alacsony lenne a 
fizetés a részérıl. Az egységes elv választását mindenképpen tudnám támogatni 
visszamenılegesen is. Elfogadható lenne-e ez? A szándék az volt, hogy mindenkinek 
kedvezıbb legyen a fizetési kötelezettsége. Én megértem a doktornınek ezt a 
problémáját, hogy az almérıt felszereltette, s ez pénzébe került. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök  
Elfogadható-e az, hogy visszamenılegesen a doktornı is elkezdi ezt a módszert? 
 
 
 



 6 

dr. Zsámbéki Béla ügyvéd 
A doktornı 1 millió forintért ruházta be a mérıórát, ennek arányában mégis 
emelkedtek a költségei, nem csökkent. Ezt méltánytalannak tartom. Ezt a költséget az 
önkormányzatnak is kell tolerálnia. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezt javaslom a bizottságnak, s kérdezem, hogy elfogadható lenne-e ez az egységesítés, 
s hogy a mérıóra beszerzése kapcsán keletkezett költségeit betudhatná. Mérlegel a 
bizottság, hogy milyen javaslatot tesz, dönteni a Képviselı-testület fog. Ez 
elfogadható? 
dr. Zsámbéki Béla ügyvéd 
Ez korrekt ajánlat, biztosan az ügyfél is elgondolkodik arról, hogy beszámításba 
kerülhessen az almérı óra számlájának értéke. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ki kell kérni a könyvelıtıl a számlát és újra kell tárgyalni. Elfogadható ez így? 
Amennyiben igen, szavazásra teszem fel a kérdést. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – amennyiben elfogadja – térjen 
át „Az egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok 
fenntartási költségtérítése” számítási mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa 
felszereltetett mérıóra vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, 
amennyiben azt számlával tudja igazolni. Ez kerüljön ismét a bizottsági ülés elé 
tárgyalás céljából. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
50/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – 
  amennyiben elfogadja – térjen át „Az egészségház épületében az egész- 
  ségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” szá- 
  mítási mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa felszereltetett 
  mérıóra vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, 
  amennyiben azt számlával tudja igazolni. 
  Javasolja a bizottság továbbá, hogy ezen anyag kerüljön ismét a bizott- 
  sági ülés elé tárgyalás céljából. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – amennyiben elfogadja – térjen át „Az 
egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási 
költségtérítése” számítási mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa 
felszereltetett mérıóra vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, 
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amennyiben azt számlával tudja igazolni. Ez kerüljön ismét a bizottsági ülés elé 
tárgyalás céljából. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
54/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy dr. Jankahidy Andrea is – amennyiben  

elfogadja – térjen át „Az egészségház épületében az egészségügyi 
  alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése” számítási 
  mód szerint történı rezsidíj fizetésre, s az általa felszereltetett mérıóra 
  vásárlási értéke kerüljön beszámításra a fizetendı rezsidíjba, amennyiben  

azt számlával tudja igazolni.  
Javasolja a bizottság továbbá, hogy ezen anyag kerüljön ismét a bizott- 

  sági ülés elé tárgyalás céljából. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás pályázata és Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének megszüntetésével 
kapcsolatos elvi döntés 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem érkezett pályázat a kiírt határidıig. Abban állást foglaltam, hogy 2013. december 
31. napjával kerüljön megszüntetésre az Intézmények Gazdasági Szervezete. Az 
IGSZ-nek az integrációjáról mondtam véleményt. Javaslat, hogy a polgármestert meg 
kell bízni ezeknek a feladatoknak az elvégzésével. A feladatok elvégzéséért legyen 
felelıs a Képviselı-testület és a polgármester. Erre vonatkozó határozati javaslatot 
javaslom elfogadni. Van-e ezzel kapcsolatban vélemény? 
Basky András polgármester 
Az a kérésem, hogy elızetesen néhányan üljünk le szeptember elején ezt átbeszélni, 
hogy a legoptimálisabb megoldást meg tudjuk találni, s minden a helyére kerüljön. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az IGSZ integrációja az ott dolgozókkal le van egyeztetve?  
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
Konkrét információjuk nincs. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, 
hogy elızetes egyeztetés szükséges az IGSZ megszüntetésével kapcsolatos elvi döntés 



 8 

meghozása elıtt. Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
részérıl ezt elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
51/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás pályázata és Lajosmizse 
város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének megszüntetésével 
kapcsolatos elvi döntés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét 
  azzal, hogy az Intézmények Gazdasági Szervezete megszüntetésével  
  kapcsolatos elvi döntés meghozatala elıtt elızetes egyeztetés szükséges. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy elızetes 
egyeztetés szükséges az IGSZ megszüntetésével kapcsolatos elvi döntés meghozása 
elıtt. Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadásra javasolja 
az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás pályázata és Lajosmizse 
város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének megszüntetésével 
kapcsolatos elvi döntés 
 
     HATÁROZAT 
  
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy  

az Intézmények Gazdasági Szervezete megszüntetésével kapcsolatos elvi 
döntés meghozatala elıtt elızetes egyeztetés szükséges. 

  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
XX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkaptuk a Lajosmizsei Napok program-tervezetét. Nagyon gazdag és színes. A 
határozat-tervezetbe benne van, hogy a Mővelıdési Ház költségvetése tartalmazza 
ezeknek a kiadását. Ez milyen nagyságrendő költség? 
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Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
1,5 millió forint volt, rendelet-módosítással 2,5 millió forintot kaptunk, így 4 millió 
forint áll rendelkezésre, hogy ezt a programot megvalósítsuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lesz-e lovas program? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
A Lajosmizsei Napok programban nem szerepel, de szeretnének egy alkalmat, amikor 
megrendezésre kerülhetne. 
Basky András polgármester 
Eddig még errıl nem érkezett jelzés. Ha a környezı településeken közel azonos idıben 
vannak lovas versenyek, akkor kicsi az érdeklıdés, s ezért keresi a Táltos Birtok 
Alapítvány képviselıje Urbán Miklós, hogy mikor lehetne legaktuálisabban 
megrendezni ezt a programot. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Még én sem tudok róla, hogy az év többi napján bármikor megrendezésre kerülne.  
Azért kapnak 1,5 millió forintos támogatást, mert vállalták azt, hogy Lajosmizsén 
minden évben megrendezik a lovas napot. A 20 éves Lajosmizse város tiszteletére 
megrendezendı kiállítás és vásár alkalmából állatbemutató is lesz, de jó lenne a lovas 
bemutató is. 
Basky András polgármester 
Erre a célra olyan helyet kell találni, ahova el tud sétálni az érdeklıdı. Lehetıség 
lenne a kressz park, vagy a tópart, ahol a fák árnyéka kedvezı. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A kressz park véleményem szerint is megfelelı lenne erre az alkalomra. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
A kiállítók figyelmét fel kell hívni, hogy az állatok elbírják-e szabadtéri program zaját. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Úgy tudom, hogy Kollár Lászlót kérték fel, hogy az állatok kiállításának szervezésével 
és rendezésével foglalkozzon. Nagyon szép és gazdag program. Azt nem értem, hogy 
augusztus 17-én 18.00 órakor a Mővelıdési Házban, augusztus 18-án 10.00 órakor 
pedig a Sportcsarnokban lesz ugyanaz a kiállítás? Miért lesz két helyen? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
Ez nem probléma, mert a Mővelıdési Házban lévı kiállítást lehetne egészen 
szeptemberig fenntartani. 
Basky András polgármester 
A fotókiállításon Rigó Pál fotóinak is helyt kell adni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Azt javasoljuk, hogy ne legyen a Mővelıdési Házban kiállítás, hanem a 
Sportcsarnokban összpontosítsunk. Szeptember 1-jén legyen egy lajosmizsei 
helytörténeti kiállítás. Rigó Pál fotóit is ki kellene állítani, aki több tízezer fotót 
készített. Ezt a témát konkrétan beszéljük át. Ha ez megvan, akkor tudjuk ennek a 
kiállításnak a témáját összerakni. 
Azt javasolnám, hogy a „Mővelıdési Háznak a fıbb eseményei” legyen a Mővelıdési 
Házban lévı kiállítás címe. 
 
 



 10 

Basky András polgármester 
A 18.00 órai kezdető kiállításnak adjuk a következı címet: „20 éves Lajosmizse 
kulturális eseményei képekben”. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A programokkal kapcsolatosan, ha bárkinek kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Basky András polgármester 
Megkeresett engem egy hölgy smaragdfa ügyben. Annyit lehet tudni, hogy ez a fa 
nagyon gyorsan nı és sok széndioxidot köt le. Ezzel a globális felmelegedést is lehetne 
csökkenteni. Volt egy olyan gondolatom, hogy a Lajosmizsei Napok 
programtervezetébe kellene ez a program. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni 
véleményt. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Közös megegyezéssel augusztus 18-án egy vállalkozói és agrárkonferenciát 
rendezünk. A Fekete István Általános Iskola és Kollégium díszterme lenne a helyszín. 
Ez két részbıl tevıdik össze, egyrészt az agrárszektornak szól, másrészt pedig a 
vállalkozói szektornak. A konferenciát Bányai Gábor nyitja meg.  
Az agrárkonferencián lesz szó az új földtörvényrıl, növényvédelemrıl, aktuális 
állategészségügyi kérdésekrıl, tejkvótáról, kistermelık hús- és tejtermelésérıl. Ide 
kellene tenni a smaragdfa programot is. Ehhez a programsorozathoz szeretnék kérni 
egy kb. 10 percig tartó büfét is. 
A vállalkozói konferencia témakörei lesznek: területfejlesztési koncepció, 
vidékfejlesztés aktualizálása, kamarai tájékoztató üzleti szakképzésrıl, projekt 
pótlékról, mikro hitel lehetıségek.  
Ehhez a programhoz lehetne tenni a smaragdfa programot is. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
Ez azért nem lehetséges, mert szabadtéren kérték a program rendezését, egy fát 
szeretnének elültetni, nem túl hosszú program, 10-15 percben jelezték elıre a 
bemutatását. 
Basky András polgármester 
Azt javasolnám, hogy akkor kerüljön bemutatásra a szabadtéren is, illetve a 
vállalkozói és agrárkonferencián is. Szeretném kérni, hogy a konferencia 
megrendezésére a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola díszterme 
álljon rendelkezésre. 
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatával kapcsolatban két kérdésem van, hogy a 
The Psychotic One együttes és a Horganyrock együttes hova való csoport?                                                                                                                             
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Mindkét csapat lajosmizsei. 
Basky András polgármester 
Színvonalas a program, csak egy kicsit sőrőnek találom, s kérném, hogy legyen 
megnevezve, amelyik csoport lajosmizsei. 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
Rendben van, megnevezzük (lajosmizsei megjelöléssel) a lajosmizsei fellépı 
csoportokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A programmal kapcsolatban van-e kérdés? 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szeretném, hogy ha a piacon be lenne mondva a kiállítási program. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse 2013. kiállítás és vásár augusztus 18-án vasárnap és augusztus 19-én 
hétfın kerül megrendezésre. 
A Sportcsarnok elvégzendı munkálatairól szeretnénk hallani részletesebben Szilágyi 
Ödöntıl. 
Szilágyi Ödön irodavezetı 
A sportcsarnok festése, mázolása, a sportcsarnok elıtere, burkolat cseréje, szertárak 
festése, folyosó burkolat csere, festés, öltözık vizes blokkok felújítása, WC, mosdó- 
kagyló, nyílás zárók festése 8.700.000.- Ft a 13 millió forintból. Az elválasztó függöny 
még nincs eldöntve, ami 2.700.000.- Ft lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2.700.000.- Ft-ot tegyük hozzá. Keressük meg a forrását. 
Basky András polgármester 
Honnan tegyük hozzá? 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyetértek Józsáné dr. Kiss Irén véleményével. Ha a Sportcsarnokot is készre tudjuk 
tenni, ez elıbbre vinné Lajosmizse történetét, s egy jó ideig nem kellene rá költeni. 
Basky András polgármester 
A pályázatban is van függöny verzió, lehetne vele várni, s nem rendelnénk meg 
júliusra. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elektromos függöny helyét azért csináltassuk meg. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Harmadszor adtuk be a pályázatot, ebbıl kétszer lehúzták a függönyt, most is beadtuk, 
augusztusra várható ennek az eredménye. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
10.990.000.- Ft a hivatalnak a légkondicionáló berendezésre a keretösszege. Ez a 
berendezés a teljes keretösszeget kimeríti? 
Basky András polgármester 
Nem, de egy nagy teljesítményő nyomtatót is kell vásárolni, ami kb. 1 millió forintos 
költség lesz. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az itt fennmaradó költséget csoportosítsuk át, mert a Sportcsarnokban még 
eredménykijelzı is jó lenne, meg az automatikus függöny is. A bizottság mit szól 
hozzá?  
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Félek a csatorna beruházástól, hogy még több tízmillió forint szükséges lesz majd oda 
is. Én úgy gondolom, hogy az elektromos függöny nélkül is mőködni fog a 
Sportcsarnok. Ezt nem szabad most erıltetni. 
Basky András polgármester 
Én is úgy gondolom, hogy elektromos függöny nélkül is mőködıképes lesz a 
Sportcsarnok. Eddig is óvatosan kezeltem a költségvetést, ez után is óvatosan fogom 
kezelni. 
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Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Amit az iskola nyer pénzösszeget, annyit hozzá is kell tenni. Az edzık béreit is fedezni 
kell, mert azzal tudom a sportiskolát mőködtetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mennyibe kerül a hagyományos függöny? 
Szilágyi Ödön irodavezetı 
Az egysoros az 1 millió forint/2 db, a dupla 2 millió forint/2 db. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Sportcsarnok felújítása a kiállítástól független. Javaslom az eredménykijelzı és az 
elektromos függönyök megvalósítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2 igen 
szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
52/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Sportcsarnokban eredménykijelzı és 
elektromos függöny megvalósítására 
javaslat 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy a Sportcsarnokban az eredménykijel- 
  zı és az elektromos függöny kerüljön megvalósításra. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl javasolja, hogy a 
Sportcsarnokban kerüljön megvalósításra az eredménykijelzı és az elektromos 
függöny, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 2 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Sportcsarnokban eredménykijelzı és 
elektromos függöny megvalósítására 
javaslat 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága nem tudott érdemleges 

javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Sportcsarnokban az  
eredménykijelzı és az elektromos függöny megvalósításra kerüljön. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozata 4 millió forint fölé ne menjen. Én 
támogatom ezt a programot, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl elfogadja a 
2013. évi augusztus 17-20-án megrendezésre kerülı XX. Lajosmizsei Napok program-
tervezetét 4 millió forint keretösszegig, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
53/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
XX. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek a 2013. évi augusztus 17-20-án 
megrendezésre kerülı XX. Lajosmizsei Napok program-tervezetét 4 mil- 
lió forint keretösszegig. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadja a 2013. évi 
augusztus 17-20-án megrendezésre kerülı XX. Lajosmizsei Napok program-tervezetét 
4 millió forint keretösszegig, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
XX. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek a 2013. évi augusztus 17-20-án megrendezés- 
  re kerülı XX. Lajosmizsei Napok program-tervezetét 4 millió forint 
  keretösszegig. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kiállítás és vásár 2013. Ennek három része lesz, egyik a terménykiállítás, másik a 
sporttal kapcsolatos dolgok, harmadik pedig a mővészek és kézi munkát készítık 
kiállítása. A cégekkel megkezdjük a tárgyalást. Minden cég egységes betőtípussal 
készült cégfeliratot kap. A Lajosmizsei Napok költségébe 100.000.- Ft van erre a célra 
be- állítva. Bekértünk Papp Jánostól egy árajánlatot a Sportcsarnokban a kiállítás 
alkalmából végzendı villanyszerelési munkákra. İ be is adott egy 1.380.000.- Ft 
összegő árajánlatot. Tóthné Vass Zsuzsanna a dekoráció készítéséért kb. 250-300.000- 
Ft-ot fog kérni. 



 14 

Sebık Márta ÖIB elnöke 
Amiért még fizetni kell, dr. Bartal Ágnes elıadó fog kérni nettó 10.000.- Ft-ot, 
valamint a Kereskedelmi és Iparkamara is fog kérni valamennyi összeget. 
Basky András polgármester 
Másik árajánlatot is be kell kérni a villanyszerelési munkákra vonatkozóan Papp János 
árajánlatán kívül. 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
Érkezett ajánlat a linóleumra, 80.000.- Ft+ÁFA. A szınyegre több ajánlat érkezett, el 
kell dönteni, hogy melyik legyen. Az állófogadás 2.550.- Ft/fı, rezsi nélkül 1.500.- 
Ft/fı. Az ebéd rezsi nélkül 580.- Ft/fı. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kiállítás alkalmából megrendezendı konferencián 10 perc szünetet és büfét 
szeretnék kérni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Beérkeznek az árajánlatok és ennek alapján összeállítjuk a költségtervezetet, és ha 
szükséges, akkor rendkívüli ülést hívunk össze. A Hírlap addig ne jelenjen meg, amíg 
a költségek nincsenek tisztázva. 
Basky András polgármester 
Mindenki egyetért azzal, hogy ezt a kiállítást megcsináljuk, de a kiállítás költségeit 
visszafogottá kell tenni, hogy az önkormányzat költségvetését ne terhelje alaposan. Az 
áramköltséget a beérkezett árajánlat szerint nagyon magasnak tartom. Más árajánlatot 
is be kell kérni villanyszerelési munkára vonatkozóan. Javaslom, hogy a beérkezett 
árajánlatokat a linóleumra, a szınyegre, az állófogadásra, ebédre, valamint a 
villanyszerelési munkára beérkezendı új árajánlat megvizsgálását augusztusra tegyük. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elfogadható, hogy az árak függvényében ezt a témát újra tárgyaljuk és a lajosmizsei 
Hírlap Újságot ennek függvényében fogjuk megjelentetni, s a kiállítás költségeinek 
megvizsgálását augusztusra tegyük? 
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
54/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
20 éves Lajosmizse város  
2013. évi kiállítás költségeinek  
megvizsgálása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  

Képviselı-testületnek, hogy a 20 éves Lajosmizse város alkalmából 
megrendezendı 2013. évi kiállítás költségeinek megvizsgálására 
augusztusban kerüljön sor, s az árak függvényében ez a téma kerüljön 
újra tárgyalásra, s a lajosmizsei Hírlap Újság ennek függvényében 
jelenjen meg. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl javasolja, hogy a 20 éves 
Lajosmizse város alkalmából megrendezendı 2013. évi kiállítás költségeinek 
megvizsgálására augusztusban kerüljön sor, s az árak függvényében ez a téma kerüljön 
újra tárgyalásra, s a lajosmizsei Hírlap Újság ennek függvényében jelenjen meg, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
58/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
20 éves Lajosmizse város  
2013. évi kiállítás költségeinek  
megvizsgálása 

HATÁROZAT 
    

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy a 20 éves Lajosmizse város alkalmából megrendezendı 
2013. évi kiállítás költségeinek megvizsgálására augusztusban kerüljön 
sor, s az árak függvényében ez a téma kerüljön újra tárgyalásra, s a 
lajosmizsei Hírlap Újság ennek függvényében jelenjen meg. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyén feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének 
közegészségügyi felügyelıje közegészségügyi ellenırzést tartott a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyén. Az ellenırzés során 
megállapította, hogy két csoportszobában hézagos a padló, nem tisztítható 
megfelelıen, egy csoportszobában nagymértékben kopott a berendezés (6 db asztal). 
Ezen hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kellett készíteni 2013. július 
06-ig. A hiányosságok megszüntetésre kerülnek. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom az intézkedési tervet. 
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt közegészségügyi 
hiányosságok megszüntetésére 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyén feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére elkészített 
intézkedési tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt közegészségügyi 
hiányosságok megszüntetésére  

HATÁROZAT 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra 
   javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-ter- 
   vezetét. 
   Határid ı: 2013. június 27. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt által az egészségügyi feladat-ellátási 
szerzıdés felmondása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Faragó Márta, mint az F & SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselıje az 
elıterjesztés mellékletét képezı levelében bejelentette, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatával kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést 2013. május 1. 
napjával 6 hónap felmondási idıvel felmondja, egyúttal bejelentette praxisjogának 
elidegenítési szándékát. 
Ha a doktornı eddig nem adta el a praxisjogát, ez után nem valószínő, hogy el fogja 
tudni adni, s a leendı utódja meg fogja szerezni a praxisjogát. Azt gondolom, hogy 
most lehetne osztani a körzeteket. 
dr. Balogh László jegyzı 
A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy ha valamelyik orvosnak kára származik 
abból, hogy a körzethatárok megváltoznak, akkor az illetı orvost kártalanítani kell. 
Van egy rendeletünk, ami jogszabály, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, mert 
lakosságszám szerinti és a kártyafinanszírozás van az orvosoknak. A területalapú 
finanszírozás nem változhat. Ha megváltoztatjuk a körzethatárokat, akkor a 
lakosságszámok is változnak az egyes körzetekben. Akkor mehetünk bele a 
változtatásba, ha az érintett fogorvosok ebbe beleegyeznek. 
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Basky András polgármester 
Faragó doktornınek még fél évig van ideje arra, hogy a praxisjogát értékesítse. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Érdemes lenne dr. Dutkon Alexandra doktornıvel beszélni az esetleges helyettesítési 
dologról. 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra javasolja a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság részérıl az F&SZI Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt-el kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megszüntetését 2013. 
november 1. napjával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 
3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
56/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt által az  
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés felmondása 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek az F&SZI Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt-el kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 
megszüntetését 2013. november 1. napjával. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadásra javasolja az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részérıl az 
F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt-el kötött egészségügyi feladat-ellátási 
szerzıdés megszüntetését 2013. november 1. napjával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
60/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt által az  
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés felmondása 

HATÁROZAT 
 
   

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek az F&SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt-el kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megszüntetését 2013. november 
1. napjával. 
 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy összevont ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek más egyéb bejelentenivalója, kérdése? 
Nincs. Megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 
11.50 órakor. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Sebık Márta sk. 
  PTK elnök     ÖIB elnök 
 
 
 
 
  Sebık Márta sk.    Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
  PTK Bizottság tagja    ÖIB tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 
 


