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2012. március 28. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
24/2012. (III. 28.) PTK hat. Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység 

ellátására 
 

25/2012. (III. 28.) PTK hat. BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme 
26/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról 
szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

27/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 

 
28/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról 

 
29/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő 
által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról 
és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet és a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának 
megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 

 
30/2012. (III. 28.) PTK hat. Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiz-

tosításával kapcsolatos alkuszi megbízás felülvizs- 
gálata 
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31/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 
(II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
32/2012. (III. 28.) PTK hat. I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának  

értékesítésével összefüggı döntések  
33/2012. (III. 28.) PTK hat. II. Háziorvosi rendelık biztosítása az 

Egészségház épületében 
 
34/2012. (III. 28.) PTK hat. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium 

részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt önerı továbbutalása 

 
35/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési 

Köztestület önkormányzati tőzoltóságként 
történı további mőködtetése 

 
36/2012. (III. 28.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi 

közbeszerzési terve 
 
37/2012. (III. 28.) PTK hat. Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 

lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15000 m2 
terület ingyenes használatba adására mőfüves 
pálya létesítése céljára 

 
38/2012. (III. 28.) PTK hat. Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi 

Labdarúgó Sportcentrum használatba adására 
vonatkozó 5/2012. (I-19.) ÖH. módosítása, a 
szerzıdés-tervezet elfogadása 

 
39/2012. (III. 28.) PTK hat. Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó 

pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat 
 
40/2012. (III. 28.) PTK hat. A „Fekete István Általános Iskola komplex 

energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő 
pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott  
55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat 
módosítása 

 
41/2012. (III. 28.)  PTK hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

társulási megállapodásának módosítás 
 
42/2012. (III. 28.) PTK hat. Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel 

összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. március 28- 
               án, du: 13.00 órakor megtartott bizottsági ülésen megjelentekrıl 
 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András  polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi refernes 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Horváth Sándor környezetvédelmi ügyintézı 
      dr. Szeberényi Gyula Tamás jogtanácsos 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczy Gabriella bölcsıdei tagintézményvez. 
      Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajos Önk. 
      Naske Adrienn Saubermacher Kft 
      dr. Dénes Zsolt pályázó fogszakorvos 
      Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit KHT 
      Zvara Péter (BAG) 
      Molnár Cintia Harmónia Kft 
      Nagy Tünde Optimális Kft 
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 mind az 5 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? Nincs. 
A tisztelt jelenlévıknek azt szeretném bejelenteni, hogy nem a kiküldött napirendi 
pontok szerinti haladnánk a munkával, mert vannak vendégeink, akiket nagy 
tisztelettel köszöntök, s elkezdenénk a vendégek témaköreit tárgyalni. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy elfogadható ez így? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük.  
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:         Elıterjesztı: 
1./ Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására   Basky András 
           polgármester 
2./ BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme     Basky András 
           polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     …../2012. (….) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési  polgármester 
    közszolgáltatásokról szóló 2010. (III. 11.) önkormányzati ren-  
    delet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének   Basky András 
     …../2012. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi   polgármester 
     támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének   Basky András 
     …../2012. (…..) önkormányzati rendelete az egyes szociális   polgármester 
     ellátásokról 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének   Basky András 
     …../2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati   polgármester 
     tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj 
     legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkal- 
     mazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) önkormányzati 
     rendelet és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés dí- 
     jának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) önkormány- 
     zati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
7./ Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításával kapcso-    Basky András 
     latos alkuszi megbízás felülvizsgálata        polgármester 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének    Basky András 
     …./2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségve-    polgármester 
     tésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sáról 
9./ I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével össze-    Basky András 
         függı döntések            polgármester 
     II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 
10./  A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére terve-   Basky András 
       zési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı tovább-     polgármester 
       utalása 
11./ Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkor-   Basky András 
        mányzati tőzoltóságként történı további mőködtetése                    polgármester 
12./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési      Basky András 
        terve 
13./ Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841. hrsz-on lévı     Basky András 
       ingatlanból, annak DK-i részén 15000 m2 terület ingyenes hasz-    polgármester 
       nálatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 
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14./ Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sport-   Basky András 
       centrum használatba adására vonatkozó 5/2012. (I. 19.) ÖH. mó-    polgármester 
       dosítása 
15./ Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó pályázatához tulaj-   Basky András   
       donosi nyilatkozat             polgármester 
16./ A „Fekete István Általános iskola komplex energetikai korszerő-    Basky András 
       sítése Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan        polgármester 
       meghozott 55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat módosítása 
17./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásá-  Basky András 
       nak módosítása               polgármester 
18./ Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevé-     Basky András 
        telek és kiadások alakulásáról                                                             polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont                       
Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága részleteiben tárgyalta. A Képviselı-
testület ebben döntést is hoz. Ismertek a bizottsági tagok elıtt az elızmények. Itt van 
az elıterjesztés is. Kérdezem az elıadót, hogy van-e kiegészítenivalója. Ismeretes, 
hogy két pályázati szakasz volt. Az elsı pályázati eljárás eredménytelen volt és új 
pályázatot írt ki az önkormányzat. Erre két pályázat érkezett, egyik dr. Dutkon 
Alexandrától, a másik dr. Dénes Zsolttól. Az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága dr. Dutkon Alexandra mellett tette le javaslatát. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság vonatkozásában nem a pályázó 
személyével kell foglalkozni, hanem, hogy pénzügyi szempontból mi az, ami 
megtárgyalandó. A fogorvosnıvel arról volt szó, hogy 2013-tól bevezeti a 
szájhigiéniát, felveszi a megfelelı képzettségő embert. Ehhez ÁNTSZ mőködési 
engedély kell és OEP finanszírozást kaphat a fogorvos. A szakmai felügyeletet a két 
fogorvos biztosította, az ebbıl származó bevétel a fogorvosé volt. Ez egy nem jó 
helyzetet szült, mert ha a bevétel a fogorvosé, akkor a bér járulékai is ıt kell, hogy 
terheljék. Dr. Dutkon Alexandra gondoskodik a szájhigiénai szakemberrıl és annak 
pénzügyi fedezeteit is biztosítja. A doktornı nincs jelen. Megkérdezem a másik 
pályázót, dr. Dénes Zsoltot, hogy ı hogyan oldaná meg ezt a problémát, ha ı nyerné a 
pályázatot. 
dr. Dénes Zsolt pályázó fogszakorvos 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt jelenlévık! 
A szájhigiéniával én nem foglalkoztam, de valószínősítem, hogy meg fogom tudni 
oldani. Itt a finanszírozás a kérdés. Ennek az anyagi részét kellene fedezni nekem és 
embert kell találni arra. Ez az alapellátásnak egy része, de kérdés, hogy mennyire van 
rá igény. 
Én a város lakóinak egészségügyi szempontból a fogszabályozásban és 
gyermekfogászatban tudnék segítséget nyújtani. Szájsebészet vonatkozásában nem 
kellene a betegeket Kecskemétre küldeni, mert a betegnek egy komplikáltabb 
foghúzást meg tudok oldani. 
Köszönöm. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm a kiegészítést és a pályázó jelenlétét. 
13.30 órakor dr. Dénes Zsolt és Dénes Viola eltávoztak az ülésrıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Nincs. Azt javaslom, hogy kerüljön bele a határozatba, hogy a leendı fogszakorvos 
gondoskodik a szájhigiéniai ellátásról a 1. számú körzetben, felveszi a szükséges 
szakembert és az OEP-tıl a hozzájárulást. Magam részérıl dr. Dutkon Alexandra 
pályázót támogatom. Van-e valakinek egyéb hozzászólása, javaslata? Ez így 
elfogadható? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység 
ellátására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fo- 
  gadja el azzal, hogy a fogorvosi feladatok ellátására kössön elıszerzı- 
  dést Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete dr. Dutkon 
  Alexandrával. 
  Javasolja továbbá a bizottság a Képviselıt-testületnek, hogy a leendı 
  fogszakorvos gondoskodjon a szájhigiéniai ellátásról a 1. számú körzet- 
  ben, vegye fel a szükséges szakembert és az OEP-tıl a hozzájárulást. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont    
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme 
Jızsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kimpián Ildikót tisztelettel köszöntöm. Nagy Judit az elıterjesztı. Kérdezem, hogy 
van-e kiegészítenivalója. Az a meglátásom, hogy az elıterjesztés taglalja, hogy a 
nyilatkozat kiadásának mik a feltételei. A feltételek nincsenek meg, mert a Kistérség 
keretein belül történik a házi segítségnyújtás, ezt az önkormányzat ellátja. A 
többletszolgáltatás nem biztosított a benyújtott okiratok alapján. Nem látható, hogy a 
településeknek a 60 %-a kistérségi társuláson belül hozzájáruljon. Itt az elızetesen 
hozzájáruló nyilatkozatok még nem ismertek. Kecskemét nem tervezi a hozzájárulás 
megadását. Ha Kecskemét nem adja meg a hozzájáruló nyilatkozatot, akkor nincs 
mirıl beszélni. Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e hozzászólás?  
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
A tegnapi bizottsági ülés után a mai napomat a Gyámhivatalnál töltöttem. Nagy Judit 
irodavezetı azt mondta, hogy az önkormányzat akkor adhatja meg a befogadó 
nyilatkozatot, hogy ha ez plusz szolgáltatás. Az, hogy Kecskemét városa megadja-e az 
elfogadó nyilatkozatot, arról holnap fognak dönteni. A Megyei Gyámhivatal javasolta, 
hogy a szakminisztériumtól kellene kérni állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy mit  
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jelent az, hogy többletszolgáltatás. Tegnap elhangzott az, hogy mi olcsóbban nyújtjuk 
a szolgáltatást. A Megyei Gyámhivatal azt mondta, hogy elfogadható. Valamilyen 
felettes szervtıl lehet kérni szakmai vizsgálatot, ez az önkormányzat feladata. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A hiánypótlásban kellett volna prezentálni, hogy milyen többletszolgáltatást nyújtanak. 
Személyes tárgyalásunk során sokat beszéltem arról, hogy mi az Ön szakmai 
szolgáltatásának tartalma. Ön azt mondta, hogy ugyanazt nyújtják, mint az intézmény. 
Itt szolgáltatási többlettartalom nincs, ha van, akkor ezt prezentálni kell. Ha valaki 
„0”-a jövedelemmel rendelkezik, akkor a szolgáltatási térítési díj „0”-a. Nem lehet 
egységesen megállapítani térítési díjat a szolgáltatásokra vonatkozóan. Jelenleg nincs 
többletszolgáltatás, így az önkormányzat nem adhat ki hozzájáruló nyilatkozatot. 
Nincs bizonyítva a többletszolgáltatási tartalom. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Miután az önkormányzatnál megoldott ez a feladat, van-e kötelezettségünk arra, hogy 
nekünk a Kft-vel szerzıdést kell kötni? 
Nagy Judit irodavezetı 
Lajosmizsén és Felsılajoson teljes mértékben ellátottak a szolgáltatást igénylık, sıt 
„kihasználatlan” kapacitással is rendelkezünk, tehát további igényeket is ki tudunk 
elégíteni. Az ellátási szerzıdés más kategória, ebben az esetben az önkormányzat 
kvázi kiszervezi a feladatot. Itt most nem errıl van szó. Természetesen szerzıdéskötési 
kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, maga dönti el, hogy feladatát milyen módon 
látja el. Itt a Kft-nek a kapacitásbefogadáshoz van szüksége hozzájáruló nyilatkozatra.  
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Köszönöm. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még más hozzászólás? Nincs. Szavazzunk. Nem javasoljuk a 
befogadó nyilatkozat megadását, mert nincsenek meg a törvényi feltételek. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2012. (III. 28.) PTK hat. 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft részé- 
  re a hozzájáruló nyilatkozatot ne adja ki, mert nincsenek meg a törvényi 
  feltételei a többletszolgáltatás vonatkozásában. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük az ügyvezetı Asszony kiegészítését és megjelenését.  
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3./ Napirendi pont                   
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 4/2010. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Alaptényállás, hogy az elmúlt év végén meghozott törvényi rendelkezés szerint nem 
emelkedhet a térítési díj. A Faragó és Fia Szolgáltató Kft elkészítette a beszámolóját és 
beadta költségkidolgozását. A Saubermacher Kft nem adott be beszámolót, azért, mert 
nem emelkedhetnek az árak. Van egy rendkívül pozitív dolog, a sárga zsákos szelektív 
győjtés. Ez egy nagyon jó lakossági kezdeményezés. Ez mennyiben csökkenti a 
hulladékszállítás költségeit? 
Naske Adrienne Saubermacher Kft 
Az önkormányzatnak átadott lista a törvényi elıírásoknak megfelelıen adók módjára 
történı behajtásra a jegyzı Asszony megadta az engedélyt, hogy saját behajtóval 
behajthatjuk a fennálló tartozást. Sajnos az a tapasztalat, hogy a módosabb 
állampolgárok sem fizetnek, nem csak azok, akiknek kevés a fizetése. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük szépen. A feketegazdasággal szemben van-e valamilyen intézkedés? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Nincs rá eszközünk. A lakosság tájékoztatása a közszolgáltatásról folyamatosan 
történik minden hírlap újságban. A településen mőködı egyéb szolgáltatások, akik a 
vállalkozásoktól szállítják el a folyékony hulladékot, ide semmilyen bejelentési 
kötelezettségük nincs.  
A lakosságot maximálisan támogatjuk azzal, hogy aki az önkormányzat által kijelölt 
közszolgáltató által szállíttatja el a folyékony hulladékot, a közszolgáltató 
kedvezményt ad.  
Amit a közszolgáltató jelez, vagy bejelentés érkezik arról, hogy hova ürítik le a 
folyékony hulladékot, akkor a kollégák azonnal intézkednek. Volt olyan bejelentés is, 
amit nem sikerült bizonyítani. Ha konkrét bejelentés nincs, akkor nem tudunk 
intézkedni. 
A vállalkozótól végzett folyékony hulladékszállítással kapcsán Táborfalvával van 
szerzıdésünk.  
Minden információt megosztunk a lakossággal, a város honlapján is folyamatosan fenn 
van az információ. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásokról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 4/2010. (III. 11.) önkor- 
  mányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont                  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
100.- Ft-os gondozási díj bevezetése szükséges a bölcsıdei ellátásra, ez a tegnapi 
ülésen elhangzott. Kérem Kocsis Györgyné intézményvezetı Asszonyt, hogy mondja 
el ezt. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı  
A gyermekvédelmi törvény lehetıséget ad arra, hogy a fenntartó meghatározza a 
bölcsıdéknek a gondozási díjat. Ha nincs a bölcsıdében kisgyermek, akkor nem kap 
napi finanszírozást a bölcsıde. Az állam 2012.évben is azt a finanszírozást tartja 
elfogadhatónak, ezért gondoltuk, hogy ez a 100.- Ft-os gondozási díj nem olyan 
megterhelı lenne, viszont játékok, eszközök vásárlásánál ez az összeg nagyon jó 
lenne. Ezt szeptembertıl kívánjuk bevezetni. Ez egy nagyon humánus díjnak 
tekinthetı, s nagyon jó dolog, mert a bölcsıde színvonalas mőködéséhez erre az  
összegre is nagyon nagy szükségünk lesz. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  Aki elfogadja a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet azzal, hogy a 100.- Ft/fı/ellátási nap bölcsıdei gondozási díj 
bevezetésre kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek a gyermekvédelmi támogatásokról, 
  valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet- 
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  tervezetét azzal, hogy a 100.- Ft/fı/ellátási nap bölcsıdei gondozási díj  
                      bevezetésre kerüljön. 
   
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont                       
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több 
vonatkozásban is módosult 2012. január 1-tıl. Az elıterjesztésben azokat a 
rendelkezéseket vázoljuk, melyek a helyi szociális rendeletünk módosítását vonják 
maguk után. Látható, hogy milyen tételek miatt vált szükségessé. A bérpótló juttatást 
ezen túl foglalkoztatást helyettesítı támogatásnak fogjuk hívni. Ennek feltétele, hogy a 
lakókörnyezetének rendezettnek kell lenni ahhoz, hogy ezt a támogatást igénybe 
vehesse. A temetési segély jövedelemhatárának emelését is változtatni szükséges. 
Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele? 
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét elfogadásra javasolja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
 egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 
 Határid ı: 2012. március 29. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
6./ Napirendi pont                    
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
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díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az ivóvíz és csatornadíj megállapítását hatályon kívül helyezzük, mert a megállapítási 
díj nem a mi hatáskörünk. Nem emelkedhetnek a tavalyi szinthez képest a tarifák. A 
2006-os rendeletnél helyi szinten nem került sor a rendezésre. Van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Kérdezem, hogy a rendelet-
tervezettel egyetért-e a bizottság? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendeletének az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendeletének és a menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) 
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését. 
Határid ı: 2012. március 29. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
7./ Napirendi pont     
 
Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi 
megbízás felülvizsgálata 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Arra szeretnék választ kapni, hogy miért került sor az ajánlatbekérésre, mi az 
árajánlatnak a tartalma? 
Gulyás Attiláné csoportvezetı 
Van egy 1999-ben köttetett szerzıdés. 4 évvel ezelıtt volt biztosító társaság 
megfuttatva. Miután láttuk, hogy 13 évvel ezelıtti a szerzıdés, akkor merült fel 
bennünk, hogy kellene alkuszi cégektıl ajánlatokat bekérni. Itt vannak a képviselık az 
egyes cégektıl, azt javaslom, hogy hallgassuk meg ıket. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ennek az anyagnak a kiértékelését nem tudjuk most megtenni. Mielıtt meghallgatnánk 
a képviselıket, megkérdezem, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy egymás jelenlétében 
hallgassuk meg a képviselıket? 
Zvara Péter (BAG) képviselıje 
Igen. 
Nagy Tünde Optimális Kft képviselıje 
Igen. 
Molnár Cintia Harmónia Kft képvisel ıje 
Igen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Elsıként Zvara Péter Urat kérném meg, hogy mondjon néhány szót. 
Zvara Péter (BAG) képviselıje 
1999-tıl láttunk el alkuszi szolgáltatásokat. A biztosítási rendszereket a 
költségtakarékosság szem elıtt tartásával alakítottuk ki. A biztosítási díj piacos. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Nagy Tündét, az Optimális Kft képviselıjét kérném meg, hogy mondjon 
néhány szót. 
Nagy Tünde Optimális Kft képviselıje 
A hagyományos alkuszi tevékenységtıl jóval szélesebb szolgáltatást nyújtunk 
ügyfeleinknek. Egyik fı specialitásunk az önkormányzatok biztosítása, biztosítási 
szerzıdés kialakítása, folyamatos módosítása, kárrendezés. A tevékenységeinket 
megelızi egy teljes körő kockázati térképnek az elkészítése, kockázat audit készítése. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük. Komoly pályázati anyagot terjesztett elı. Megkérem Molnár Cintiát, a 
Harmónia Kft képviselıjét, hogy mondjon néhány szót a biztosító társaságukról. 
Molnár Cintia Harmónia Kft képvisel ıje 
Szakmai anyagot is hoztam, melyet ki szeretnék osztani. Köszönjük, hogy lehetıséget 
kaptunk arra, hogy benyújthassuk a pályázatunkat. Olyan területen pályázunk, ahol 
ügyfélszolgálati iroda van, mert részünkre fontos a személyes kapcsolattartás, mert 
egységben az erı. Fı terület a számunkra, hogy itt vagyunk helyben és gyorsan tudunk 
közremőködni a kárrendezés tekintetében. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük. Az alkuszi tevékenység térítésmentes mindhárom pályázatban, viszont az 
Önök munkáját meg kell fizetni. Mindhárom anyagban komoly szakmai paramétereket 
vetnek fel. Ezt a szakmai tudást meg kell valakinek fizetni. 
Nagy Tünde Optimális Kft képviselıje 
Azért díjmentes a szolgáltatás, mert külön díj megfizetése nélkül vállaljuk a munkát. 
Ami itthon elhelyezhetı biztosítás, az a biztosítási díj tartalmazza a kiközvetítıi díjat. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mik azok a fıbb események, amiket Önök javasolnak összeállítani kockázati 
elemként, hogy mikre érdemes odafigyelni? Dolgozhatunk-e együtt, vagy azt mondják, 
hogy az önkormányzat állítsa össze a listát? 
Zvar Péter (BAG) képviselıje 
Ilyen nem volt. Nem csak azok a károk kerülnek kifizetésre, amire van biztosítási 
fedezet. 
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
2012. január 1-jén a jogszabályi változás elıírta, hogy az összes élıszerzıdésünket 
felül kell vizsgálni. 2010. nyarán történt egy káresemény, ami nem volt biztosítva. 
Olyan gépek kerültek eltulajdonításra az egyik épületbıl, amelyik nem is volt 
feltüntetve biztosítottként. Most pótlási értéken van minden vagyon felértékelve. 
1999-ben polgármesteri hivatali fejléccel, önkormányzati aláírással köttettek a 
szerzıdések. Az önkormányzat a tulajdonosa minden vagyonelemnek. Elıírja nekünk 
a jogszabály, hogy adjuk át az intézmények tulajdonát. Most meg kell nézni, hogy ki 
az az alkusz cég, aki képviseli az önkormányzatot. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a régi szerzıdést felül kell vizsgálni. Megvizsgálták a biztosítási szerzıdésünket, 
azt mondták, hogy több pontos is lehetne változtatni. 
Nagy Tünde Optimális Kft képviselıje 
Egy biztosítónak a kár fizetésekor a kár nagyságrendjének a csökkentése a cél. Kárt 
rendezni is komoly szakmai kihívás. A cél az, hogy jó szerzıdést kell kötnünk, olyat, 
hogy ha kár keletkezik, a biztosító minden esetben fizessen. Nekünk az a dolgunk, 
hogy olyan állapotot teremtsünk, hogy Önök konkrét és pontos információk alapján 
tudjanak döntés hozni, hogy kérik-e vagy sem a fedezetet. 
Molnár Cintia Harmónia Kft képvisel ıje 
Elsı körben megbízás alapján tudunk beadni kötvényeket. Elsı körben minden 
kockázati kört figyelembe kell venni. Többszöri egyeztetés kell ahhoz, hogy a 
végleges szerzıdést létre tudjuk hozni. Fontos az, hogy a biztosítóval mi tudjuk tartani 
a kapcsolatot. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megköszönjük az Önök jelenlétét. 
 
Zvara Péter (BAG) képviselıje, Nagy Tünde Optimális Kft képviselıje, Molnár Cintia 
Harmónia Kft képviselıje 13.30 órakor távoztak az ülésrıl. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni. Ez kevés. Mi az ajánlat tartalma? Mi a 
célunk, mit akarunk ezzel? Milyen a jelenlegi biztosító? Nincs értékelve a jelenlegi 
helyzet. Nincs értékelve a beadott három pályázat. Úgy szeretném ezt az anyagot is 
látni, mint ahogy Dodonka Csaba pályázati referens kolléga szokta táblázatos 
formában összehasonlítani, hogy mik az elınyök és a hátrányok az adott témakörben. 
Ha felmerült az, hogy váltani kell, akkor mi az ajánlat. Nem volt értékelve a jelenlegi 
helyzet, a beérkezett árajánlat és ehhez képest mit fogadjunk el. Nagyon fontos, hogy 
fel kell tárni a kockázati elemeket, meg kell vizsgálni az összes biztosítási kötvényt. 
Külön vannak a kötelezı és a CASCO biztosítások. A dolgozók 
felelısségbiztosításánál látható a beszedett információkból az, hogy felül kell 
vizsgáltatni a kockázati köröket. Szerezzék be az önkormányzati intézményektıl a 
kockázati köröket. Világítsák át az önkormányzatot és az intézményt. Rendszerezni, 
értékelni kell a bejött információkat. Ennek alapján a bizottság tud javaslatot tenni. Ha 
az láthatóvá válik, hogy milyen biztosító társaságtól hoznak ajánlatot, a kedvezı 
biztosító társaság mellett döntünk és az ahhoz tartozó alkuszt választjuk. 
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Basky András polgármester 
Sok biztosító társaság keresett meg bennünket, de bennünket kötelezı feltételek 
kötnek. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Tudni kell, hogy mit akarunk biztosítani. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Az Optimális Kft sokkal jobb ajánlatot tett. 2008-ban a Képviselı-testület a Generali 
Biztosító mellett döntött. Nem a biztosításon van a hangsúly, hanem azon, hogy a 
biztosító, mint szolgáltató, mit tesz értünk. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Az alkuszt cseréljük le, és aki dolgozik, azt bízzuk meg. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Jövı év március 20-a elıtt kell felmondani az alkusznak és egy új biztosítási rendszert 
kell kialkudni. Azt lehetne csinálni, hogy kicseréljük másikra az alkuszt. Én az 
Optimális Kft-t javaslom megbízni. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A Harmónia Kft-nek is adjunk egy lehetıséget, és a két munkát össze tudjuk 
hasonlítani. 
Basky András polgármester 
Ugyanazt az esélyt meg lehetne adni a jelenleginek is 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nekem az a javaslatom, hogy mindhárom biztosító tegye le az ajánlatát, hogy milyen 
kitétellel tudnak dolgozni. 
Basky András polgármester 
Biztosítsunk április 20-i fordulónappal. Azt kell ezeknek a cégeknek kiadni, hogy 
vállalják fel azt, hogy van-e esély arra, hogy új biztosítást kössünk elıbb, mint jövı év 
április 20-a. Ugyanezekkel a feltételekkel a jelenlegi kötvényünket vizsgálják meg és 
mondják meg, hogy ebbıl mit látnak. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Vagyontárgyaink listáját nem adtuk ki. Az önkormányzat nem vállalhatja fel, hogy 
nem fizet biztosítási díjat valamennyi ideig. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Akkor nekem az a 
javaslatom, hogy mindenkitıl kérjünk be árajánlatot. Kitételként legyen meghatározva, 
hogy tárja fel a biztosítási eseményeket, hasonlítsa össze a jelenlegivel, hozza ide a 
díjtételeket, írja le, hogy milyen összegben fizet a biztosító és erre kapjon mindhárom 
alkusz megbízást. Ez elfogadható? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiz- 
tosításával kapcsolatos alkuszi megbízás felülvizs- 
gálata 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy a jelenleg pályázott alkuszi cégektıl 
  ismételten kérjen be árajánlatot az alábbi kitételekkel: 
 

- az árajánlat tartalmazza a biztosítási eseményeket, 
- hasonlítsa össze a régit a jelenlegivel,  
- hozza ide a díjtételeket, 
- tartalmazza, hogy milyen összeget fizet a biztosító. 

 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
8./ Napirendi pont     
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az a kérdés, hogy a Városi Labdarúgó Club, amit 3 millió forintot kért, hogy az 
valóban 3 millió forint, vagy 2.750.000.- Ft? 
Basky András polgármester 
Kisjuhász Sándor LVLC elnöke írt egy kérelmet, amiben ı 3 millió forintot jelölt meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tegnap arról volt szó, hogy a Márton doktornınek mindent össze tudunk szedni, csak 
a számítógép, illetve a hőtı díját, a 980.000.- Ft-ot nem. A minimumfeltételeket a 
kimenı háziorvosoknak biztosította az önkormányzat. Nála miért nem lehetséges a 
számítógép és a hőtıszekrény? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
A Svébis doktor Úr azt mondta, hogy nem kapták meg a minimumfeltételeket.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amikor az egészségházban dolgoztak, mindenki megkapta a minimumfeltételeket, de 
amikor kiment vállalkozásba, akkor már vállalkozó volt, s akkor nem kaptak újra 
minimum feltételeket. Márton doktornı kezdı. 
Nagy Judit irodavezetı 
Egyik orvossal sem lehet összehasonlítani sem dr. Dutkon Alexandrát, sem a Márton 
doktornıt. İk induló orvosok, a többi orvos már nem induló orvos. A mi orvosaink 
úgy mentek ki az egészségházból, hogy szerzıdéses jogviszonyban álltak az 
önkormányzattal, megkapták az eszköztámogatást. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kapja meg a doktornı is. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem 
fel a kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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31/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a 2012. évi költségvetésrıl 
  szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal,    
                      hogy kapja meg Márton doktornı is az induláshoz szükséges minimum  
                      feltételeket. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont  
I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı döntések  
II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnöke 
Mindannyiunk elıtt ismert, hogy dr. Csire Géza nyugdíjazása következtében 
praxisjogát értékesíteni kívánja dr. Márton Rozália részére. Amennyiben az 
önkormányzat a doktornıvel elıszerzıdést köt, úgy a doktornı részére az Egészségház 
épületében a rendelı kialakítása szükséges, mivel dr. Csire Géza feladatait saját 
tulajdonú ingatlanában lévı rendelıben látta el. 
Azt is tudjuk, hogy dr. Svébis János szintén szeretne visszaköltözni az Egészségház 
épületébe. Jelenleg egy olyan rendelı helyiségünk van, amely háziorvosi tevékenység 
ellátására alkalmas. A jelenleg ott folytatott szakorvosi tevékenységeket másik 
rendelıbe kell áthelyezni. A betegforgalom két háziorvosunk visszaköltözésével 
jelentısen megemelkedett, a parkolás az épület környékén megoldatlanná vált.  
Apró Ferenc bizottsági tag 
Azt meg kell oldani. 
Basky András polgármester 
Nagymérvő javulás nem lesz, de valamilyen megoldásban gondolkodni kell. Ennek 
kapcsán azt is el kell érni, hogy délutáni rendelése is legyen a háziorvosoknak. A 
Márton doktornınek a beköltözéséhez hozzájárulunk. Vele konzultáltam arról, hogy 
váltott rendelést elfogad, jelenleg is van két délutáni rendelése. Nulinek doktornı nem 
költözik. Azt kell megvizsgálni, hogy a Mizsei út felıli részen egy beépítés mekkora 
költséget jelent, milyen módon tudnánk Svébis doktor Úr elhelyezését biztosítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom, hogy Szilágyi Ödön kolléga kérjen be három árajánlatot. 
Basky András polgármester 
A bizottsági ülésen még felvetıdött, hogy további ötletekkel álljanak elı, amit 
megvizsgálunk. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ahol történik a vérvétel, ott egy új rendelı maximálisan kialakítható lenne. 
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Basky András polgármester 
Elsı körben nem kell három árajánlatot kérni, hanem csak valaki mérje fel, hogy 
mőködıképes-e a történet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, mely Dr. Csire Géza háziorvos 
praxisjogának értékesítésével összefüggı döntésekre vonatkozik, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2012. (III. 28.) PTK hat. 
I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának  
értékesítésével összefüggı döntések  

 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, -mely 
  dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı dön- 
  tésekre vonatkozik, - fogadja el. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, - mely a háziorvosi rendelık 
biztosítása az Egészségház épületében – kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2012. (III. 28.) PTK hat. 
II. Háziorvosi rendelık biztosítása az 
Egészségház épületében 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, - 
  mely a háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében – 
  fogadja el. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı továbbutalása 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
1.219.000.- Ft az a megmaradó pénz, ami Lajosmizsét illetné. A szükséges 
dokumentumok elkészültek. Lajosmizse a Kékvíz Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott. Ahhoz, hogy ez a társulás mőködni tudjon és 
fizetni tudja a költségeit, hozzá kell járulni az önkormányzatnak. Egy nagyon 
praktikus javaslata volt a BÁCSVÍZ Zrt-nek, hogy az a pénz, ami ideutalódik, 
1.219.000.- Ft, azt utaljuk át a Kékvíz Ivóvíz-minıségjavító Önkormányzati 
Társulásnak, melybıl ı finanszírozni tudja az önrészeket, a menedzsmenteket. Ez egy 
nagyon jó projekt, mert az önkormányzatnak nem került pénzébe az ivóvízminıség-
javító program. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. 
Elfogadható a napirendi pont? Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az 
elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2012. (III. 28.) PTK hat. 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 
befizetett és fennmaradt önerı továbbutalása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselıt-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét 
  fogadja el. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati 
tőzoltóságként történı további mőködtetése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A törvény változásával a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
önkormányzati tőzoltóságként lesz tovább mőködtetve. Ez anyagilag jelent az 
önkormányzatnak terhet, mert az állam ad ugyan valamennyi támogatást, de ez nem 
elég a mőködtetésre. A Köztestületet az önkormányzat alapította az Önkéntes Tőzoltó 
Egyesülettel közösen, és a környezı települések is hozzájárultak a mőködéséhez. 
Olyan döntést javaslok, hogy az önkormányzat és a Tőzoltó Köztestület közösen tartsa 
fenn továbbra is a tőzoltóságot. A 3. oldalon látható, hogy ki mekkora összeggel járul 
hozzá a tőzoltóság fenntartásához. Lajosmizsére 9.009.000.- Ft jut, 6 millió forintot az 
önkormányzat, 3 millió forintot pedig a tőzoltó egyesület tesz hozzá, s a többi 
település is hozzátette a ráesı részeket.  A Városi Tőzoltó Egyesülettıl megérkezett a 
nyilatkozat, hogy továbbra is részt kívánnak venni a tőzoltóság fenntartásában. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? 
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Koller Dániel  Köztestület elnöke 
Az elıterjesztés 4. oldal 4. pontja: a „köt” kifejezés helyett „megállapodás 
megkötésében közremőködik” kifejezés kerüljön. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-
tervezetét. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
35/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési 
Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı  
további mőködtetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja 
  el azzal, hogy a határozat 4. pontjában a „köt” kifejezés helyett a  
  „megállapodás megkötésében közremőködik” kerüljön. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
12./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 
Jızsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet. Ebbıl lehet elvenni és 
hozzátenni is. Ha úgy adódik, hogy valamelyik közbeszerzés nem kerülne 
lebonyolításra, akkor ezen lehet változtatni. Kiegészítenivaló van-e az elıterjesztı 
részérıl? 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
Nincs. Ha kérdés van, arra szívesen válaszolok. A terv készítésénél figyelembe vettük 
az önkormányzat erre az évre tervezett összes beszerzését és a vonatkozó 
jogszabályokat. Ha módosítás szükséges, lehet módosítani a tervet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e más egyéb hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
2012. évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszer- 
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  zési tervét. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
13./ Napirendi pont 
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841. hrsz-on lévı ingatlanból, 
annak DK-i részén 15000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya 
létesítése céljára 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A sportpálya környékén voltak olyan kiírások, hogy hogyan tudjuk hasznosítani a 
sportpálya környéki területet. A pályázat kiírása a Mizsei utca 841. hrsz-ú ingatlanra 
volt. Egy 15000 m2-es mőfüves pályának a létesítésére adnánk engedélyt. Van két 
meglévı füves pálya, s szeretne a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club egy mőfüves 
pályát kialakítani. 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?  
Basky András polgármester 
Azt javaslom, ha nem adják is be a pályázatot, ezt a területet adjuk oda. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Abban olyan kockázatot látok, hogy a mőfüves pálya 100 millió forint, s ennek az 
önereje sok. Én azt javaslom, hogy ne adjuk oda. 
Basky András polgármester 
Azon kellene elgondolkodni, hogy azt kimondani, hogy mennyi ideig áll fenn ez a 
lehetıség. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A használatba adási szerzıdésbe rögzíteni kell, hogy meddig adja oda az 
önkormányzat. A kiírásba is bele lehet tenni azt, hogy meddig valósuljon meg a 
létesítmény. 10. oldal. 4. pontja: „meghirdeti azzal a céllal, hogy a beruházást 3 éven 
belül meg kell valósítani. A használati idı 2012. március 29-tıl 2027. március 29-ig 
terjedı 15 éves idıszak. 
Gulyás Attiláné csoportvezetı 
A pályázati határidı 2012. április 11-én lesz 10.00 órakor és a bontás is. Az Ügyrendi 
és Sport Bizottság ezt az idıpontot jelölte ki. 
Basky András polgármester 
Az elhangzott kiegészítéseket bele kell tenni a határozatba: 
A használati idı 2012. március 29-tıl 2027. március 29-ig terjedı 15 éves idıszak, 3 
év legyen a megvalósítás része. 2012. április 11-e 10.00 óra legyen a pályázati határidı 
és a bontás is. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben nincs több hozzászólás, s elfogadjuk az elhangzott kiegészítésekkel az 
elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 
841. hrsz-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 
15000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves 
pálya létesítése céljára 
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HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja  
  el az alábbi kiegészítéssel: 
 

10. oldal. 4. pontja: „meghirdeti azzal a céllal, hogy a beruházást 3 éven 
belül meg kell valósítani. 
A használati idı 2012. március 29-tıl 2027. március 29-ig terjedı 15 
éves idıszak. 
A pályázati határidı és a bontás határideje 2012. április 11-e 10.00 óra 
legyen. 
 
Határid ı: 2012. március 29. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
14./ Napirendi pont 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum 
használatba adására vonatkozó 5/2012. (I. 19.) ÖH. módosítása, a szerzıdés-
tervezet elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Régebben lezajlott egy versenytárgyalás, melynek eredményeképpen a Lajosmizsei 
Városi Labdarúgó Club kapta meg az objektumot. Nem is volt más a cél, mert İk 
használják már 2000. óta. A bekerített terület 32700 m2, melyet a földmérı hitelesített. 
A szerzıdés aláírásától számított 15 év legyen meghatározva. A Lajosmizse Városi 
Labdarúgó Sportcentrum használatba adásának idıpontja 2012. március 29-tıl 2027. 
március 29-ig lesz. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
hozzászólás. Nincs.  Elfogadásra javaslom a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse 
Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba adására vonatkozó szerzıdés-tervezetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi  
Labdarúgó Sportcentrum használatba adására vonatkozó 
5/2012. (I-19.) ÖH. módosítása, a szerzıdés-tervezet  
elfogadása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse 
  Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba adására vonatkozó szerzı- 
  dés-tervezetet fogadja el az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
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15./ Napirendi pont                  
Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó pályázathoz tulajdonosi 
nyilatkozat 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A pályázat benyújtásához szükséges a határozat-tervezetnek az elfogadása. Felkérem a 
Polgármester Urat, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Basky András polgármester 
Ahhoz, hogy a Mizse KC a pályázatot be tudja nyújtani, a határozatban lévı 
nyilatkozatot meg kell tenni az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy azon területre a 
Magyar Állam 15 évre az átadott vagyon mértékéig jelzálogot kíván bejegyezni, azt 
viszont tudomásul vesszük. Az önkormányzatnak a beépíthetıséget 40 %-ra kellene 
emelni és mivel egy helyrajzi számon vannak, ezt a területet le kell választani, mert 
csak a csarnokra kellene rátenni a jelzálogot. A Geréby Kúriában a Mizse KC egy 
projekt napot tartott, hogy tájékoztasson arról, hogy hol tart az ügy. Látszik a jó 
szándék mind az önkormányzat, mind a Mizse KC részérıl. Ezen a megbeszélésen 
jelen volt Tarnóczki László tervezı is, aki egy prezentációt is átadott, melyet a 
honlapunkon meg lehet tekinteni. Ez a prezentáció arról szól, hogy ha nyer a pályázat 
és megvalósul a létesítmény, akkor milyen lesz. Egy szerethetı, szép épület. Ezen 
kívül van a kézilabda pálya, mely 500 fı befogadására alkalmas, van egy kisebb 
konferencia terem, büfé, öltözık és minden, ami szükséges a mőködéshez és a 
hasznosítás miatt kialakítható lenne benne teniszpálya és konditerem is. Ez a 
sportcsarnok a lajosmizsei lakosságnak egy mérföldköve lehet. Az építményt úgy kell 
megvalósítani, hogy az önkormányzat nem tud hozzá pénzt adni, a jelzálogjog 
bejegyzéshez és az elvi építési engedély kiadásához járul hozzá. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e még kiegészítés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó 
pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
   javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat- 
   tervezetét fogadja el. 
   Határid ı: 2012. március 29. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
16./ Napirendi pont                   
A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott 55/2011. (V. 
13.) önkormányzati határozat módosítása 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. év májusában az 
55/2011. (V. 13.) számú önkormányzati határozatával döntött a KEOP-4.9.0/11-2011-
0072 azonosító számú, „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 
korszerősítése Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben. 
A 2011. évi döntésnek megfelelıen az önkormányzat a sajátforrás biztosítását 
hitelfelvételbıl kívánta biztosítani. Jelenleg a 2012. évi költségvetés elızı évi 
felhalmozási célú pénzmaradványa lehetıvé teszi, hogy a 43.825.326.- forintos önerıt 
az önkormányzat hitelfelvétel nélkül tudja megoldani. Ennek nagyon örülünk. Kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra 
javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2012. (III. 28.) PTK hat. 
A „Fekete István Általános Iskola komplex  
energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő 
pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott  
55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 

javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
  elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
17./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítás 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A társulási megállapodás felülvizsgálata során módosítások, kiegészítések váltak 
szükségessé. A módosítások, kiegészítések vastagon, dılt betővel vannak szedve az 
anyagban. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel az anyaggal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a megállapodás módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
41/2012. (III. 28.)  PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosítás 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
  módosítását. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
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18./ Napirendi pont      
Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások 
alakulásáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült a tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról. Kérdezem, hogy van-e kérdés, kiegészítenivaló az anyaghoz? 
Nincs. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
E napirendnél nem kívánok részt venni a szavazásban, személyes érintettségemet 
bejelentem. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A bizottság tudomásul veszi, hogy dr. Török Tamás bizottsági tag e 
napirendi pontnál nem kíván részt venni a szavazásban. 
Nekem az lenne a felvetésem, hogy a köztemetés költségét magasnak tartom a többi 
településhez képest.  
Továbbá magasnak tartom az 5.565.280.- Ft nettó kiadást is, ami a szolgáltató részérıl 
a fenntartó részére kerül átutalásra a közszolgáltatási szerzıdésben vállaltak alapján. 
Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások 
alakulásáról szóló tájékoztatást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 fı dr. Török Tamás nem 
szavazott - tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel 
összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások ala- 
  kulásáról készült tájékoztatást. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  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, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.  Kutasiné Nagy Katalin sk. 
   PTK elnök    jegyzı 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


