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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
97/2012. (VIII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2012. (…) önkormányzati 
rendelete a helyi iparőzési adóról 

 
98/2012. (VIII. 14.) PTK hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  
                                                        testületének …./2012. (…) önkormányzati  
                                                        rendelete az idegenforgalmi 
                                                        adóról 

 
99/2012. (VIII. 14.) PTK hat. „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési  
                                                         eljárással kapcsolatos döntések 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. augusztus  
                14-én, délután 14.50 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t             
                bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
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. Koller Dániel és 
Bíró Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 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-tes-  Basky András 
     tületének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     helyi iparőzési adóról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek …../2012. (…) önkormányzati rendelete az idegen- polgármester 
     forgalmi adóról 
3./ „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás- Basky András 
     sal kapcsolatos döntések     polgármester 

Zárt ülés 
 

1./ Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázat elbírálása Basky András 
         polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megtörtént a helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítása. Mi ennek a lényege? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Mivel a rendelet-módosítás a rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy új 
rendelet alkotása vált szükségessé.  
A bankszámlának a megjelenítése eddig nem szerepelt a rendeletben, ezzel 
kiegészítésre került. 
A rendelet tartalmában, adómértékekben, mentességi határban nincs változás. A 
rendelet a jogszabályszerkesztés szabályai szerint került felülvizsgálatra, 
megalkotásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
helyi iparőzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
97/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési  
adóról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  a helyi iparőzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. augusztus 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megtörtént az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása. Kérnék errıl 
tájékoztatást. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Mivel a rendelet-módosítás a rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy új 
rendelet alkotása vált szükségessé. A bankszámlának a megjelenítése az 
idegenforgalmi adóról szóló rendeletben sem szerepelt eddig, ezért most ezzel 
kiegészítettük. Alapjaiban változás nem történt, ugyanúgy, mint az iparőzési adóról 
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szóló rendeletben sem. A jogszabályszerkesztés szabályai szerint került 
felülvizsgálatra, megalkotásra ez a rendelet is. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-, az alábbi határozatot hozta: 
98/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi 
adóról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
Határid ı: 2012. augusztus 16. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jelenlegi közszolgáltatóval öt évre megkötött szerzıdés ez év szeptemberében lejár.  
A közbeszerzési szakértı kiválasztásra került, aki elkészítette a közbeszerzési 
dokumentációt. A szerzıdés-tervezet izgalmas. Az a díj, amit az üzemeltetı ez idáig 
fizetett, azt hívjuk koncessziós díjnak. Az ajánlatok bontása az önkormányzat 
székhelyében történjen. Fontos, hogy mik azok a szempontok, amik alapján az 
elbírálás történik. A 19. oldalon találhatóak az értékelési szempontok. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
A köztemetés díjával problémám van. 
Dodonka Csaba tanácsos 
A kiosztott anyaghoz képest a 3. pont kiesett, azért, mert pozitív diszkrimináció. Ezt a 
Közbeszerzési Bizottság is javasolta, hogy ez kikerüljön. A bontás helyének a 
Kecskeméti HBF Hungaricum Kft székhelye van megadva, ezt szeretnénk módosítani 
a Városháza címére. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bontás itt a helyszínen legyen. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
El szeretném mondani, hogy nem kegyeleti célból 3 fiatalember a temetıben járkált. 
Kinézetük félelmet keltı volt. Nem lehetne biztonsági ırt kérni a temetı fenntartójától. 
Felém több jelzés érkezett, hogy az idıs emberek félnek a temetıben. Gyakran járok ki 
a temetıbe és gyakran félelmetes körülményekkel lehet találkozni. Az idıs embereket 
védelmezni kellene. Egyfajta visszatartó erınek kellene, hogy legyen a temetıben. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jelenlegi közszolgáltatót meg kellene kérni, hogy figyeljen oda a temetı 
biztonságára. Döntsünk arról és nézzük azt a javaslatot, hogy a jelenlegi üzemeltetı a 
nyitva tartással kapcsolatban a temetıben lévık biztonságát biztosítsa. Mivel több idıs 
ember jelezte, hogy félnek a temetıben, az idıs embereket védelmezni kellene. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Egyfajta visszatartó erınek kellene, hogy legyen a temetıben. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 3. pontként bele kellene tenni, hogy bírálati szempontból a közszolgáltató biztosítsa 
a temetı látogatók biztonságát, és a temetık rend- és vagyonvédelme érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
Basky András polgármester 
Végig gondoljuk, s a testületi ülésre meglesz, hogy mit szeretnénk. 
Dodonka Csaba tanácsos 
A HBF Hungaricum Kft szeretné, hogy az ı székhelyükön legyen a bontás, ha mi azt 
szeretnénk, hogy helyben legyen, akkor plusz költséget kellene fizetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még a jelenlevık részrıl kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Bejelentem személyes érintettségemet, ezért a szavazásban nem kívánok részt venni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm.  
Aki elfogadja a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntéseket azzal, hogy a dokumentáció kiegészül egy új bírálati szemponttal a 
temetılátogatók védelméhez kapcsolódóan, valamint a bontás helyszínével, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı, - dr. Török Tamás – nem szavazott, - az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2012. (VIII. 14.) PTK hat. 
„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással 
 kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 

javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét 
az alábbi kiegészítéssel: 
 
- A bírálati szempontrendszer egészüljön ki az alábbi 3.) ponttal a  
    jelenlegi 3.) pont helyett: 

-  A jelenlegi közszolgáltató biztosítsa a temetı látogatók 
biztonságát, és a temetık rend- és vagyonvédelme érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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- A bontás helyszínére ne legyen külön költség részünkre. 

 
Határid ı: 2012. augusztus 16. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, 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.  Kutasiné Nagy Katalin sk. 
       PTK elnök    jegyzı 
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