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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
114//2012. (X. 24.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének…./2012. (…) önkormányzati 
rendelete a közterületek használatáról és 
rendjérıl 

 
115/2012. (X. 24.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2012. (.l…) önkormányzati 
rendelete a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
116/2012. (X. 24.) PTK hat. Épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos 

pályázatok elıkészítése 
 
117/2012. (X. 24.) PTK hat. A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére 

mélyépítési keretmegállapodás megkötése, amely 
tartalmazza a „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
kivitelezési munkákat FIDIC piros és FIDIC 
sárga könyv szerint” tárgyú közbeszerzés 
lezárásához szükséges döntések 

 
118/2012. (X. 24.) PTK hat A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város 

csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú 
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 

  
119/2012. (X. 24.) PTK hat. Településfejlesztési Terv módosításának részletes  

véleményezési (Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti) 
anyagának jóváhagyása – településfejlesztési 
döntés 
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120/2012. (X. 24.) PTK hat. Vízgazdálkodási mővek használati 
     (üzemeltetési) jogának átadása 
 
121/2012. (X. 24.) PTK hat. 2012. évi kistérségi normatíva megállapodások  
     módosítása 
 
122/2012. (X. 24.) PTK hat. 2012. évi kistérségi normatíva megállapodás 

módosítása  közoktatási feladatok ellátására 
 
123/2012. (X. 24.) PTK hat. Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési 

tervének jóváhagyása 
 
124/2012. (X. 24.) PTK hat. A járási hivatalok kialakítása, a megállapodás 

megkötése 
 
125/2012. (X. 24.) PTK. hat. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati 

hivatalok megalakítása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. október 24- 

     én, 10.45 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság elnöke    
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
 
Holminé Sebık Márta és dr. Török Tamás  bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
      Faragó Ágnes tanácsos 
      Kovács Gábor vezetı-tanácsos 
      Sápi Tiborné iskola igazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság 3 fıvel határozatképes. 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 köz- polgármester 
     területek használatáról és rendjérıl 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     ……/2012. (….) önkormányzati rendelete a város közte-  polgármester 
     rületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) ön- 
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     kormányzati  rendelet módosításáról 
3./ Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakí- Basky András 
     tásáról, valamint a polgármesteri hivatalok, közös ön- polgármeser 
     kormányzati hivatalok megalakításáról 
4./ Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések  Basky András 
5./ Településrendezési Terv módosításának részletes véle- polgármester 
     ményezési (Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti) anyagának 
     jóváhagyása – településfejlesztési döntés 
6./ Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési)   Basky András 
      jogának átadása       polgármester 
7./ Épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok  Basky András 
     elıkészítése       polgármester 
8./ 2012. évi kistérségi normatíva megállapodások módosí- Basky András 
     tása        polgármester 
9./ Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének Basky András 
     módosítása       polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kasnyikné Földházi Tünde és Faragó Ágnes készítette a beszámolót. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kiegészítenivaló? Nincs. 
A közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálatát a következı okok miatt 
volt szükséges elıkészíteni: 
 

1. Az új Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény miatt a 
rendelet bevezetı részét, illetve egyes szerkezeti megoldásait szükséges módosítani.  
 
2. Kikerült a rendeletbıl a Bajcsy-Zsilinszky utca (1378 hrsz.) temetık (római 
katolikus – 1686/1 és 1686/2 hrsz.; és református – 1683 hrsz.) elıtti közterületen való 
alkalmi vásárra vonatkozó szabályozás, valamint a Központi parkbeli termelıi 
zöldség, gyümölcs árusításra vonatkozó szabályozás, tekintettel arra, hogy ezek a 
vásárokról és a piacokról szóló rendelet tárgykörébe tartoznak, ezért a továbbiakban 
ott kerülnek szabályozásra. 
 
3. A rendeletbe beépítésre kerültek a közterületen történı szeszes ital fogyasztás 
korlátozásáról szóló rendelkezések, valamint a játszóterek rendjére vonatkozó 
szabályozások. Utóbbi eddig a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet hatálya alá 
tartozott.  
Többféle téma miatt volt szükséges a közterület használatának a felülvizsgálata. Az új 
alaptörvény, a jogalkotási törvény, és a közterülethasználati rendeletbıl kikerült a 
vásár, piac rendelet hatálya alá tartozó részek miatt. A Hatósági Iroda elıkészítette a 
közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról szóló új rendelet-tervezetet, amibe beépítette a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet mellékletében 
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szereplı játszóterek használatának rendjére vonatkozó 1-6. pontot. A rendelet-tervezet 
nagyon szépen összerendezi a változásokat. A játszótérre a táblát ki fogja kihelyezni? 
Faragó Ágnes tanácsos 
Az önkormányzat tudomásom szerint kihelyezte. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Belusz László települési képviselı 
Az alkalmi árusítás ára a helyszínen legyen 100.- Ft/nap/m2, a temetı árusításra 
1.000.- Ft/nap/m2-t határoztunk meg. Voltak jelzések, hogy ez nagyon sok, ezt 
lehetne-e csökkenteni? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A napi jegyek bevezetésével megszőnik az eljárási illetékfizetési terhe, amivel 
kompenzálódik a díj. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az elızetes kalkuláció alapján néhány napos árusítás esetében az anyagi terhek kis 
mértékben csökkennek, így bizonyos összeggel kevesebbet kell fizetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki jegyet vesz a temetı bejáratában történı árusításra, nem fizet eljárási illetéket, 
hiszen nem hatósági eljárás lefolytatásával veszi igénybe a területet. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az alkalmi vásárként mőködı temetı elıtti árusítás esetén nincs eljárási illeték, mivel 
a helyek napi jegy vásárlásával vehetık igénybe. Korábbi szabályozás szerint a 
helyeket közterülethasználati engedély birtokában, azaz illetékköteles hatósági eljárás 
lefolytatása után lehetett elfoglalni. Amit eddig illetékként fizettek meg, az most a napi 
jegy áraként az önkormányzat bevétele, amellett, hogy a lakosság terhe néhány napos 
árusítással közel azonos mértékő. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2. melléklet, tarifák „A” „B” tarifa, vendéglátó egység elıtti kerthelyiség I. 
kategória 450.- Ft/hó/m2, II. kategória 300.- Ft/hó/m2. A téli hónapokban (november, 
december) nem üzemeltetik a kerthelyiséget, s mégis kell utána fizetni. Van egy olyan 
felvetés, hogy a meghatározott értéket meg lehetne felezni, vagy legyen esetleg 
kompenzáció? Van-e erre javaslat? Ez milyen nagyságrendő bevétel? 
Basky András polgármester 
Ha elbontja a pavilont, akkor nem kell fizetni, ha nem bontja el, akkor kell fizetni a 
közterület használati díjat, hiszen az üzemeltetéstıl függetlenül elfoglalja a 
közterületet. 
Kovács Gábor vezetı-tanácsos 
Ez úgy lenne a legjobb, hogy ha egyfajta kaució is lenne az ilyen közterület 
használatra. De az optimális megoldás az, hogy ha szüksége van rá, akkor kiteszi a 
pavilont, ha nem kell, akkor pedig felveszi. 
Basky András polgármester 
Több tízezres bevételkiesést jelentene egy 10 m2-es területen, ha ez el lenne törölve. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én azt javasolnám, hogy a díj a  téli idıszakban 350.- Ft/hó/m2, az „A” kategóriában 
és 200.- Ft/hó/m2 a „B” kategóriában, így a téli hónapok is kompenzálva lennének. 
Elfogadható ez a javaslat? 
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Koller Dániel települési képviselı 
Igen, elfogadható. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
Igen, elfogadható. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy a közterület használat díja a nyári 
idıszakban 450.-Ft/hó/m2 és 300.- Ft/hó/m2, téli idıszakban (novembertıl – 
márciusig) 350.- Ft/hó/m2, 200.- Ft/hó/m2 legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
114//2012. (X. 24.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…) önkormányzati rendelete a közterületek  
használatáról és rendjérıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a köz- 
  területek használatáról és rendjérıl szóló önkormányzati rendelet-terve- 
  zetet az elıterjesztés 1. és 2. sz. mellékletével együtt az alábbi módosí- 
  tással: 
   

A 2. melléklet, 3. pont vendéglátóipari egységhez elıkert, kerthelyiség, 
terasz létesítése, üzlethelyiséghez kapcsolódó árusítás díja téli 
idıszakban (novembertıl – márciusig). 
 
- I. kategória 350.-  Ft/hó/m2,  
- II. kategória 200.- Ft/hó/m2 legyen. 
 
Határid ı: 2012. október 25. 
Felelıs:     A bizottság 

 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (.l…) 
önkormányzati rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. 
(IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelete mellékletében 
leszabályozásra került a játszóterek használatának rendje. A mellékletben szereplı 7. 
pont az alábbi: „A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében a 
játszótereken szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített 
győjtıedényekben szabad elhelyezni; tilos szennyezı, vagy az egészségre ártalmas 
anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni.” E szöveg tartalmát tekintve megegyezik a 
város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) rendelet (Rendelet) 6. 
§-ával, mely kimondja, hogy „A város közterületein szemetelni, vagy a közterületet 
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más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot lerakni, a köztéri tárgyakat, 
a növényzetet rongálni, beszennyezni tilos.” Ezért a rendelet melléklete hatályon kívül 
helyezhetı. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város 
közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
115/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…./2012. (.…) önkormányzati rendelete a város közterületeinek  
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek a város közterületeinek tisztántar- 
  tásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének módosí- 
  tását. 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok elıkészítése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Folyamatban van az iskola épületenergetikai pályázatának a megvalósítása. A 
visszahulló források rendelkezésre állásáig újra felnyitották a pályázati konstrukciót. 
Két dologról van szó, egy már kiírt pályázatról és várható egy új pályázati kiírás, itt 
elsısorban azok tudnak pályázni, akiket visszautasítottak. Várható, hogy a jelenlegi 
KEOP-4.9.0. pályázati kiírást bezárják, hogy ha a feltöltött keret kimerül. Egy ilyen 
szituációban beszélgettünk arról, hogy ez az energetikai beruházás létkérdés. Ebben a 
szituációban felmerülnek az Egészségház, az óvoda központi épülete, a Szent Lajos úti 
telephely és a Rákóczi utcai telephely, valamint az iskolának az informatikai oktatásra 
szolgáló épülete. Ezek a szituációk nagyon jók arra, hogy felkészítsük a 
szakembereket arra, hogy ezek a pályázatok beadhatók legyenek. Ezeket a 
munkafolyamatokat el kell indítani. Az új pályázati kiírások az elızı  felhívásokban 
rögzítetteknek megfelelıen lesznek kiírva. Azt javaslom, hogy ezeket az 
önkormányzati épületeket át kell vizsgálni olyan szempontból, hogy melyek azok az 
épületek, amelyeket korszerősíteni kell, melyek azok az épületek, amelyek olyan 
állapotban vannak, hogy részben kell felújítani. A volt Szülıotthont, mint 
önkormányzati tulajdonú épületet az Önkormányzat jelenleg bérbeadással hasznosítja.  
A Súri Iskola és a gépállomási iskola is szóba került, de az átszervezést meg kell várni. 
Az óvoda esetében érdemes átnézni, hogy mi az, ami már megvalósult és van egy 
DAOP-os pályázat is, melynek megvalósítása során figyelmet kell fordítani arra, hogy  
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az újonnan megépülı épületszárny főtési rendszerétıl legyen független az új pályázat. 
Kérdezem Kocsis Györgynét, hogy a főtési rendszer kérdését kezeli-e a DAOP-os 
pályázat, valamint a telephelyek állapotáról mondjon néhány szót.  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Egy közös kazán lenne a kazánházban, mely a régi épületnek a főtését is megoldaná. A 
Szent Lajos utcán a tetı olyan állapotban van, hogy napi szinten járnak cserepet 
javítani, ott teljes tetıcserét kellene végezni, szigetelni, vízvezetékcserét eszközölni.  
A Rákóczi úton a szigetelés, az ablakok, a vízvezetékek nagyon rossz állapotúak, 
ezeknek a cseréje szükséges lenne. A Szent Lajos utcában energiatakarékos kazánra 
lenne szükség. 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
A DAOP-os pályázatba a napkollektoros dolog nem fért volna bele? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az újonnan épülı részben már benne vannak a napkollektorok. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Egészségháznál a megvalósult pályázatok egyike sem rendezett semmiféle 
energetikai dolgot, az egész épületnek az ügye napirenden van. Egy felújító Kft-t 
felkértünk, aki felmérte az egész főtésrendszert, s megállapította, hogy kazáncsere 
szükséges, mert 1989. évben lett vásárolva, s sajnos már a gázenergiának az 50 %-át 
tudja hasznosítani. A padláson futó csöveknek a szigetelése, cseréje és a födémnek a 
szigetelésérıl, a főtıtestek szabályozásáról, az összes külsı ablakcsere, ajtó, bejárati 
ajtóknak a cseréjérıl beszélt, ezt 100 millió forintos nagyságrendre teszi ez a szakmai 
csoport, aki felmérte ezeket a munkákat. Ezzel kapcsolatban pályázatkészítésre 
érkezett 3 árajánlat. 
Kérdezem, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, 
hozzászólás? 
Belusz László települési képviselı 
Energia megtakarításról van szó. Minden ilyen beruházást meg kell ragadni. 1 kW 
energia megtermelése durván 700 eFt-ba kerül bele, ha ezt meg lehet pályázni, akkor 
ez lecsökkenthetı. Minden ilyen beruházás pénzt tud hozni az Önkormányzatnak. 
Fogyasztásmérı cserével meg lehetne oldani az áramszolgáltatást. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A napelemek és napkollektorok alkalmazását a pályázat lehetıvé teszi, 
mely lehetıséggel élni kell. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Mennyire kötött ez a pályázati kiírás, mert elkészült a Farkas Tervezı Iroda árajánlata, 
kérdés, hogy a Ceglédi út mellett lévı épület mennyire lesz alakítható, ha megvalósul 
ez a pályázat? A KEOP-os pályázatunk is kötött, csak azt lehet megvalósítani, amire a 
tervezést beadjuk. 
Basky András polgármester 
Ezt a pályázatot akkor szabad benyújtani, hogy ha a tornaszoba kialakítás megvalósul. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem Horváth Sándortól, hogy a pályázatot nem veszélyezteti-e, hogy az iskola 
megvalósuló projektjével valószínőleg egy helyrajzi számon van az épület? 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Ez külön épület, a pályázat engedi, hogy egy pályázati kiírásra több pályázat kerüljön 
beadásra és nem veszi figyelembe a helyrajzi számokat.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az iskolának, óvodának, egészségháznak van energetikai problémája. Azt javaslom, 
hogy a munkálatokat el kell kezdeni, legyenek meg az egyeztetı tárgyalások, 
konkrétan határolja be a bizottság és a Képviselı-testület is döntéssel, hogy mit 
szeretnénk, mely épületeket kell felújítani. Ez az egyik fı döntési pont, a másik, hogy 
meghatározni a munkamőveleteket és arra kiadni a megbízást. Fontos, hogy 
meglegyenek a költségtanulmányok, hatástanulmányok, hogy ha megjelenik a kiírás, 
napok múlva beadható legyen a pályázat. Vegyük fel a jelentkezı cégekkel a 
kapcsolatot, ha tisztázódtak a feltételek, a döntési pontok megvannak, akkor újra a 
Képviselı-testület elé kell hozni. A határozat-tervezetben a Polgármester Úr kapjon 
egy megbízást a jelentkezı cégekkel való tárgyalás lefolytatására, a cégekkel való 
intézkedésre. Ez így rendben van? Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
116/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos  
pályázatok elıkészítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elıterjesz- 
  tés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol-
  ja a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
 

- A polgármester kapjon megbízást a jelentkezı cégekkel való 
tárgyalás lefolytatására. 

 
Határid ı: 2012. október 25. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
 
4./ Napirendi pont 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dodonka Csaba készítette az elıterjesztést. Ez egy nagyon szép, komoly anyag téma 
szerint, összegszerőségében is, és a kiküldött anyag tekintetében is. A csatornahálózat 
kiépítésérıl és a szennyvíztisztító telep bıvítésérıl van szó.  
I. 
A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás 
megkötése, amely tartalmazza a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső 
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projekttel kapcsolatos kivitelezési munkákat FIDIC piros és FIDIC sárga könyv 
szerint” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
Az ajánlati felhívás 2012. augusztus 02-án az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
továbbá 2012. augusztus 06-án a Közbeszerzési Értesítıben jelent meg. Az 
ajánlattételi határidı 2012. szeptember 13. 11:00 óráig tartott, amely idıpontig egy 
ajánlat, Dunaaszfalt Kft, (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlata érkezett be. 
 
Az eljárást lezáró döntés értelmében a Duna Aszfalt Kft. ajánlattevıt ki lehet hirdetni 
az eljárás nyertesévé, mivel a pályázata érvényes, megfelel minden szempontból. 
 
II. 
A Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső 
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés 
lezárásához szükséges döntések 
 Az ajánlati felhívás 2012. július 13-án az Európai Unió Hivatalos Lapjában, továbbá 
2012. július 16-án a Közbeszerzési Értesítıben jelent meg. Az ajánlattételi határidı 
2012. szeptember 11.  
A projektmenedzsment feladatok ellátásra a projekt költségvetésében nettó 
59.661.000.- forint lett elkülönítve, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 6 
ajánlat érkezett be. 
Az ajánlatok bontására az Imperial Kft. székhelyén került sor. 
A beérkezett ajánlatok az alábbiak: 
1./ HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2./EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest,  
    Zászlós u. 18.)  
3./ TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits  
   M. u. 18.)  
4./CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 

5./RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési  
   Tanácsadó  
   Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 

6./ Eunitas Kft. (1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19.) 
 
Az ajánlatok áttekintését követıen az Imperial Kft. 2012. szeptember 17-én kiküldte a 
hiánypótlási felhívást és az indoklások kérését az ajánlattevık részére, amelynek 
határideje 2012. szeptember 21. 11:00 óra volt. A hiánypótlást és az indoklást a 2. 
sorszámú ajánlattevın kívül minden ajánlattevı teljesítette határidıben. A 6. sorszámú 
ajánlattevı az ajánlatát visszavonta. 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB), - melynek elnöke dr. Adonyi 
Lajos, és tagjai Petényi Sándorné, dr. Gazdag Judit, Szilágyi Ödön, Dodonka Csaba - 
2012. október 03-án megtartott ülésén elvégezte a beérkezett ajánlatok elızetes 
értékelését az Imperial Kft. együttmőködésével. 
A beérkezett ajánlatok közül a 2., 3. és a 4. sorszámú ajánlattevık ajánlata érvénytelen 
az eljárást lezáró döntés „Érvénytelenség indoka” elnevezéső pontjában leírt 
(elıterjesztés 19-tól 22-ig oldala) érvénytelenségi indokok alapján. Az eljárást lezáró 
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döntés alapján a 1. sorszámú HBF Hungaricum Kft. ajánlattevıt ki lehet hirdetni az 
eljárás nyertesévé, mivel ezen ajánlattevı ajánlata - az ajánlati felhívásban 
meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint - a 
legkedvezıbb érvényes ajánlat. 
Az eljárást lezáró döntés alapján a 1. sorszámú HBF Hungaricum Kft. ajánlattevıt ki 
lehet hirdetni az eljárás nyertesévé, mivel ezen ajánlattevı ajánlata - az ajánlati 
felhívásban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont 
szerint - a legkedvezıbb érvényes ajánlat. 
Én javaslom, hogy az I. határozat-tervezet egészüljön ki a Dunaaszfalt Kft-vel, a II. 
határozat-tervezet pedig a HBF Hungaricum Kft-vel. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel?   
Apró Ferenc települési képviselı 
1.243.550.042.- Ft-os az ajánlat, és az elnyerhetı összeg 1.9 milliárd forint, amit 
nyerhetünk, a különbözettel mi van? 
Basky András polgármester 
Keret megállapodást kötünk. A keret megállapodás 4 milliárd forint, ebben útépítés 
kerékpárút építés van benne, ez egy átlagszám az összes tételre, ami benne van a keret 
megállapodásban. Amikor a gyıztest kihirdetjük, az egyeztetés során lesz a csatornára 
vetítve a pénzügyi rész. A keret megállapodásnak az az elınye, hogy azokkal kell 
egyeztetni, akik ebben benne vannak. Ha sikeres az egyeztetés, akkor jó, ha nem, 
akkor újra kell indítani a közbeszerzést. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Úgy tudom, hogy a közbeszerzés 5 %-os eltérést engedélyez az ajánlattevınek. A 
közbeszerzési eljárást Lajosmizse város szennyvíz csatorna- és szennyvíztelep 
építésére írjuk ki. Örülök neki, hogy ha belefér más is a keretbe. 
Basky András polgármester 
Közbeszerzési eljárás alapján lefolytathatjuk a további tárgyalásokat is, amelyek a 
következıkben lesznek. 4 milliárd forint értékig nem kell újabb közbeszerzést csinálni.  
Most nem csak a csatorna beruházásra, hanem a kerékpárút építésére, valamint a 
belvíz elvezetı rendszerre is kaptunk árajánlatot. A szennyvíztisztító telep bıvítését és 
a csatorna pályázatot tudjuk megrendelni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy az 1./ pont egészüljön 
ki a Dunaaszfalt Kft-vel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
117/2012. (X. 24.) PTK hat. 
A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás 
megkötése, amely tartalmazza a „Lajosmizse Város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) 
elnevezéső projekttel kapcsolatos kivitelezési munkákat FIDIC piros és FIDIC 
sárga könyv szerint” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 

HATÁROZAT 
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  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra ja- 
  vasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét az- 
  zal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Dunaaszfalt Kft (6060   
                      Tiszakécske, Béke u. 150.) 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy az elıterjesztés II. 
határozat-tervezete egészüljön ki a HBF Hungaricum Kft-vel, (6000 Kecskemét, Vacsi 
köz 8/A.), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
118/2012. (X. 24.) PTK hat. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső 
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú 
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
  

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terveze- 
  tét azzal, hogy az 1./ pont egészüljön ki azzal, hogy az eljárás nyertese 
  a HBF Hungaricum Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A) legyen. 
   
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Településfejlesztési Terv módosításának részletes véleményezési (Étv. 9. § (3) 
bekezdés szerinti) anyagának jóváhagyása – településfejlesztési döntés 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Véleményezésre bocsátjuk ezt az anyagot. Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? 
Kovács Gábor vezetı-tanácsos 
A módosítási eljárás jelen szakaszában nem feltétlenül lenne szükséges a Képviselı-
testület jóváhagyása, de a mostani tervfázis közelíti meg a végsı döntést. Egy 
figyelmet igénylı fontos változás van, ez a B.9-es tervlapon. A jelenlegi szabályozás 
szerint a Vörösmarty utca folytatásában lenne a tervezett győjtı út, de ennek 
kialakítása a vasúti csomópont miatt nem túl optimális vonalvezetéső. A mostani 
tervezett szabályozás szerint ez a gerinc út a Damjanich utca folytatásában lenne, a 
vasút és a Telepi út közötti terület feltárásával, így az egész térség ellátását biztosítani 
tudná. Ez a szabályozás azonban olyan ingatlant is érint, amelyen jelenleg lakóépület 
is van. Ami azt jelentené, hogy ennél az ingatlannál átalakítást, bıvítést, építési 
tevékenységet nem lehetne engedélyezni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mennyire szükséges ezt most rendezni? Lehet, hogy ezt a problémakört nem most 
kellene rendezni. 
Kovács Gábor vezetı-tanácsos 
A korábbi rendezési feladatok már leszabályozták, hogy a zártkertekben melyek a 
lakóövezet kialakításának feltételei. Mos az a kérdés, hogy ennek a pontos feltárási 
módja mi legyen, illetve, hogy az érintett ingatlanra vonatkozó útszabályozás 
érvényesítése mikor lenne aktuális. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezt én most nem javaslom. 
Kovács Gábor vezetı-tanácsos 
Ez a tervezett átvezetés jelentısebb mértékben 3 ingatlant érint, ebbıl 1 lakóépülettel 
beépített, 2 nem. De megoldásként ez a legjobb, hiszen győjtı útnak a Pacsirta utca 
alkalmatlan, a Hobbi kocsmánál rendkívül keskeny az utca, a Telepi út formailag 
ugyan győjtı út, de szintén keskeny, a Beneszél utca esetén szintén 10-12 épület 
érintett lenne. Az egyeztetési anyag szöveges részét a magántulajdon védelme 
érdekében ki lehetne egészíteni azzal, hogy a 1218, 1219, és 1220. hrsz-ú ingatlanokat 
érintı szabályozás az 1221-1228. hrsz-ú ingatlanokon kialakítandó magánút, vagy a 
mögöttük elhelyezkedı zártkerti telkek építési telekké alakítása során hajtandó végre. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az ottani családokkal fel kellene venni a kapcsolatot, hogy nekik mi a tervük az 
ingatlannal kapcsolatban? Lehet, hogy az, hogy az azonnali kisajátítás a megoldás. Ezt 
a dolgot nem szabad lebegtetni a családok felett. 
Az lehetséges, hogy az érintett családokkal felvenni a kapcsolatot? Az ottani 
tárgyalások eredményeképpen kell megbeszélni azt a kompromisszumos eljárást, hogy 
az önkormányzat is tudja rendezni a dolgát. A véleményezési eljárásoknak legyen a 
feladata, hogy kitalálják a kompromisszumos megoldást. Ezzel egyetért a bizottság? A 
kompromisszumos megoldást a szakma találja ki.  
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a győjtı út 
kialakítását érintı lakott ingatlan tulajdonosával beszélni kellene, kompromisszumos 
megoldást kellene kötni az ingatlan tekintetében, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Településfejlesztési Terv módosításának részletes  
véleményezési (Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti)  
anyagának jóváhagyása – településfejlesztési döntés 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
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  tét az alábbiakkal: 
- A győjtı út kialakítását érintı lakott ingatlan tulajdonosával beszélni 

kellene, kompromisszumos megoldást kellene kötni az ingatlan 
vonatkozásában. 

 
Határid ı: 2012. október 25. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
6./ Napirendi pont 
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A határozat-tervezetnek azokkal a részeivel együtt tudok érteni, amit a Polgármester 
Úr tett. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Basky András polgármester 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésén dr. Szabó János is jelen 
volt, s elhangzott, hogy egy Öntözési Hivatal jön létre, ami be fogja kebelezni a 
vízgazdálkodási társulatokat. Két fontos dolog közül az egyik, hogy egy határozatlan 
idejő szerzıdést kössünk, s ezt a szerzıdést 3 hónapos felmondással fel lehet mondani. 
A másik dolog, hogy a 7. pontból kijönne az, hogy a 90 napos felmondásnak úgy kell 
meglenni, hogy a 90 napos felmondás bármikor bekövetkezhet. 
A szerzıdésbe érdemes lenne beletenni, hogy mi az, amit kötelezı feladatként kell 
ellátni és ezért nem kér díjazást, amit megrendeltünk, azért fizetünk. Ezzel ki kellene 
egészíteni a szerzıdést. 
Belusz László települési képviselı 
A szerzıdés-tervezet 2. oldal 4. pontjánál a „külön megrendelésre” kifejezés 
számomra azt jelenti, hogy fizetni kell érte. 
Basky András polgármester 
Határozatlan idıre kötnénk a szerzıdést, Öntözési Hivatal jön létre, 90 napos 
felmondási idı lenne. A határozat-tervezet 2. pontjában fel van sorolva, hogy mik a 
szerzıdés-kötés fıbb tartalmi elemei, ezek is beleépülnek a szerzıdésbe. 
Belusz László települési képviselı 
Az is kérdés volt, hogy kinek lesz joga kezelni, illetve használni ezeket a 
berendezéseket. 
Basky András polgármester 
Üzemeltetési szerzıdést kell kötni a berendezésekre. Ahhoz, hogy munkát végezzen az 
önkormányzatnak a társulat, a megrendelése ott kell, hogy legyen. Az önkormányzat 
dönti el, hogy milyen munkát végezzen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás?  
Amennyiben nincs, akkor elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét 
azzal, hogy a szerzıdés határozatlan idıre legyen megkötve, 90 napos felmondási 
idıvel, a 7. pontból kerüljön kivételre a „tárgyév utolsó napjára felmondhatja” 
kifejezés, a 4. pont utolsó elıtti bekezdésében a „megrendelésére” szó helyett 
„megkeresésére” kifejezés kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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120/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Vízgazdálkodási mővek használati 
(üzemeltetési) jogának átadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogad- 
  ja az elıterjesztés határozat-tervezetét és a szerzıdés megkötését a  
  használati jog átadására az alábbiakkal: 
 

- A szerzıdés kerüljön megkötésre határozatlan idıre, 90 napos 
felmondási idıvel. 

- A szerzıdés 7. pontjából kerüljön kivételre a „tárgyév utolsó napjá- 
ra felmondhatja” kifejezés. 

- A 4. pont utolsó bekezdésében a „megrendelésére” szó helyett „meg- 
keresésére” kifejezés kerüljön. 

 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
2012. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa a 48/2012. (09.28.) KTT számú 
határozatával döntött a 2012. évi feladatellátáshoz kapcsolódó kistérségi kiegészítı 
normatíva átadását szabályozó megállapodások módosításáról. Ennek megfelelıen 
elkészültek a normatíva átadását szabályozó módosított megállapodások. 
2012. január 1-tıl és 2012. december 31-ig terjedı idıszakban 2.042.000.- Ft-ról 
1.986.000.- Ft-ra módosult a lehívható kistérségi normatíva összege a logopédiai 
ellátás biztosítására 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása, illetve 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása megállapodása 
alapján 2012. január 1-jétıl 2012. december 31-ig terjedı idıszakra 26.961.971.- Ft-
ról 27.117.026.- Ft-ra módosult a lehívható kistérségi normatíva összege a közoktatási 
feladatok ellátására 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, (2012. évi kistérségi normatíva 
megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására) kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
121/2012. (X. 24.) PTK hat. 
2012. évi kistérségi normatíva megállapodások  
módosítása 
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HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terve- 
  zetét (2012 évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai 
  szakszolgálati feladatok ellátására). 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, (2012. évi kistérségi normatíva 
megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására), kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
122/2012. (X. 24.) PTK hat. 
2012. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása  
közoktatási feladatok ellátására 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
   javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét 
  (2012. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási  
  feladatok ellátására). 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
  
8./ Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
dr. Balogh László belsı ellenır elkészítette a 2013 évi belsı ellenırzési tervet. 
Megkérdezem, hogy van-e még ehhez valakinek javaslata, amit szeretne felvételre 
javasolni? Nincs. Én elfogadásra javaslom az önkormányzat 2013. évi belsı 
ellenırzési tervét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
123/2012. (X. 24.) PTK hat. 
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési  
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az önkormányzat 2013. évi belsı- 
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  sı ellenırzési tervét. 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a 
polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok megalakításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elmúlt idıszakban 1984. elıtt volt a járási rendszer éve. Most ismét a járási 
rendszer kerül bevezetésre. A közigazgatás elaprózott és nem biztos, hogy 
rendelkezésre állnak azok a szakemberek, akiknek rendelkezésre kell állni. Ez a járási 
hivatali rendszer kialakítása a közigazgatási hivataloknak a decentralizálása. Minden 
település megkapja a kormányzáshoz való jogot. Megélni és lebonyolítani azonban 
azokat a tárgyalásokat, amik ezzel járnak, nem egyszerő, és a munka szempontjából 
nagyon komoly változást hoz. 
Országos szinten is, s Lajosmizsén is megtörténtek a tárgyalások, felmérések, hogy ki 
milyen kompetenciával rendelkezik, mennyi a leterheltsége, mik azok a hatáskörök, 
amik maradnak, mik azok, amik elmennek. Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalából 15 státuszt visz el a Járási Hivatal, ebbıl 14 állás be van töltve, 1 állás 
betöltetlen. Felsılajosról nem vesz át szakembereket a járás. A Kormányhivatalnak 
jogában áll azt mondani, hogy a helyben foglalkoztatott embereket nem tudja átvenni, 
mert nem rendelkeznek a megfelelı képzettséggel. Ennek megfelelıen alakulnak az 
együttmőködési megállapodások. A megállapodásban ki kell kötni az épület 
kizárólagos és közös használatát. Ez az Okmányiroda és még 6 iroda helyiség 
kizárólagos használatát érinti. 
Külön tétel tartalmazza az ingó tárgyak rendezését. Rendezni kell az átvett ingatlanok-
, eszközök üzemeltetési, fenntartási jogait. Az elvitt elhasználódott eszközök pótlásáról 
a Kormányhivatalnak kell gondoskodni. A másik rész a közös önkormányzati hivatal 
létrejötte. 1989-ben volt körjegyzıség, Lajosmizse Város Önkormányzatához 
csatlakozott Felsılajos Község Önkormányzata, késıbb Felsılajoson kialakult az 
önálló polgármesteri hivatal felsılajosi kirendeltsége, most pedig közös 
önkormányzati hivatal jön létre.  
A II. határozat-tervezetnek van egy olyan része, hogy a polgármestert kell megbízni a 
közös önkormányzati hivatal elıkészítésével kapcsolatos feladatok koordinálásával. 
Erre szerzıdés-tervezetet kell kötni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A képviselık részére készítettünk egy kiosztós anyagot. A közös használatú 
helyiségeknek a négyzetméter aránya változott meg, 250,49 m2 lett a közös használatú 
rész. A helyiségek darabszáma 14. Amit lehetett, mindent belevontunk közös 
használatba. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnál maradó dolgozók létszáma arányos az itt 
elvégzendı munkával. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Mi is arra gondoltunk, de amikor megismerkedtünk a 2013. évi költségvetési tervezet 
tartalmával, mely tartalmazza az állam által elismert létszámokat, azt láttuk, hogy lehet 
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a létszám több is az állam által meghatározottól, de azt az önkormányzat fogja 
finanszírozni. Az a kérdés, hogy a feladatokat ténylegesen mennyi létszámmal lehet 
megoldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A kollégium megszőnésekor is voltak létszám problémák, hogy kit hova lehet 
elhelyezni, bízom benne, hogy itt is lehet úgy rendezni, hogy ne kelljen senkit 
elküldeni. 
Basky András polgármester 
Az a cél, hogy optimális megoldásokat találjunk. 
Belusz László települési képviselı 
Ingyenes használati jog lesz bejegyezve azon ingóságokra, amit elvisz a 
Kormányhivatal, ezek mennyiben befolyásolják a szennyvízberuházás során felveendı 
hitelünk bírálati szempontjait? 
Egy számítógép három év alatt leamortizálódik, ezekkel mi lesz? 
Telefonközpont meghibásodik, akkor az közösen lesz javítva, közös költség lesz? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
2013. Január 30-ig kell megkötni azt a megállapodást, ami mind a közös, mind a 
kizárólagos használatra vonatkozik, azaz az üzemeltetési megállapodást. A 
Kormányhivatal örömmel vette, hogy a hivatalban van arra lehetıség, hogy adott egy 
telefonközpont és azt lehet bıvíteni. A bıvítés többletköltségeit vállalni fogja a 
Kormányhivatal. 
Basky András polgármester 
A szennyvízberuházás során felveendı hitelünk bírálati szempontjait nem befolyásolja 
az, hogy ingyenes használati jog lesz bejegyezve a Kormányhivatal által elvitt ingatlan 
részre. 
Belusz László települési képviselı 
Lesznek-e olyan vagyontárgyak, amik nem itt lesznek üzemeltetve? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ha máshol valósítják meg a feladatot, akkor az ingóságok fizikai mozgatásában is 
közre kell mőködnünk. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Korábban az a jelzés érkezett, hogy kormányablak leszünk, ez valójában igaz? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Igen.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Elfogadásra javaslom.  
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, mely a járási hivatalok 
kialakításáról, a megállapodás megkötésérıl szól, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
124/2012. (X. 24.) PTK hat. 
A járási hivatalok kialakítása, 
a megállapodás megkötése 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja az  
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elıterjesztés I. határozat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 

  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, mely a polgármester hivatalok, közös 
önkormányzati hivatalok megalakításáról szól, elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
125/2012. (X. 24.) PTK. hat. 
A polgármesteri hivatalok, közös 
önkormányzati hivatalok megalakítása 
 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja az  
elıterjesztés II. határozat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra  
javasolja a Képviselı-testületnek. 

  Határid ı: 2012. október 25. 
  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. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
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