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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. június 25-én  

    de. 11.00 órakor megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Bíró Tiborné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Szilágyi Ödön irodavezetı 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
      Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. 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. Javaslom, hogy Tengölics Judit IGSZ képviselı levele 
kerüljön felvételre, valamint a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása” címő napirendi pont. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja a kiegészítéssel együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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-testüle-  Basky András 
     tének .../2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi  polgármester 
     költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
2./ Forgalomirányító jelzılámpák üzemeltetésével kapcsolatos  Basky András 
     megállapodás        polgármester 
3./ Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével Basky András 
     kapcsolatban        polgármester 
4./ Fejlesztés a Lajosmizsei Köztemetıben    Basky András 
          polgármester 
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5./ Pályázat benyújtása térfigyelı rendszer korszerősítésére,  Basky András 
     bıvítésére         polgármester 
6./ Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések   Basky András 
          polgármester 
7./ Villamos energia beszerzés elektronikus aukción   Basky András 
          polgármester 
8./ Városháza hőtésére beérkezett árajánlatok elbírálása  Basky András 
          polgármester 
9./ A Mővelıdési Ház büféjének üzemeltetése    Basky András 
          polgármester 
10./ Tengölics Judit IGSZ képviselı levele    Basky András 
          polgármester 
11./ „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-  Basky András 
javító Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása”  polgármester 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Darányiné Tóth Enikı a Családsegítı Szolgálat dolgozója, jelenleg GYED-en van és 
újra babát vár. Joga van arra, hogy passziválja a közalkalmazotti munkaviszonyát. 
Adonyi Enikı 2011-2002-2003-ban dolgozott nálunk, nem akar visszajönni dolgozni, 
s neki jár 90 nap szabadság. Így összesen a két kismama járandósága 919.959.- Ft. 
Ilyen tétel a költségvetésben nincs benne. 
Elıterjesztés 1./ pont: 
Az elızı költségvetési rendelet-módosítással januárra és februárra kompenzációt 
kaptak az intézmények. Tengölics Judittól kaptam ezt a tájékoztatást. A decemberi 
kompenzációt nem fogjuk megkapni? 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
A Magyar Államkincstár elszámolása még nem történt meg 100 %-ban. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A március-áprilisi kompenzáció között miért van ilyen nagy különbség? 
dr. Balogh László jegyzı 
Márciusban adtak 50 %-ot és 10-10 %-ot adnak havonta. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elıterjesztés 2./ pont: 
Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött 
hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.297.055 Ft. 
Elıterjesztés 3./ pont: 
A Babérkoszorú Temetkezés Kft. által, a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben 
foglalt 1.800.000 Ft összeg átadása az Önkormányzat részére éves fejlesztési díj 
jogcímen. 
Elıterjesztés 4./ pont: 
Az Önkormányzat biztosította (január - június hó) az IGSZ és az önállóan mőködı 
költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, – létszám- és 
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idıarányos megrendelést követıen, a szabad pénzeszköz általános tartalékba 
helyezése. 
Ezt a visszavonást nem fogadjuk el, elköltöttük a 6 hónapi Erzsébet utalványt, s utána 
vissza van vonva? Ilyen pénzmaradvány nincs. 
Elıterjesztés 5./ pont: 
Megalakult a Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás. A feladatellátás 2013. július 01. 
naptól az IGSZ-bıl 3 fı dolgozó áthelyezésével történik a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. 
Elıterjesztés 6./ pont: 
Intézményi finanszírozás. Ettıl a ponttól kezdve a többi az elızıeknek az ismétlıdése. 
Ezt a rendelet-módosítást így nem tudom elfogadni. Ha a testületi ülésig kapunk olyan 
információt, ami elfogadható, akkor igen. Ha az általam feltett kérdésekre a válaszok 
meglesznek, akkor részemrıl elfogadható lesz. 
Basky András polgármester 
Ami az Erzsébet utalványból megmaradt, abból tudnánk finanszírozni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Minden intézménytıl vesznek vissza az Erzsébet utalvány költségébıl? Ez a 
visszavonás nem jogos. A mi létszámunk 37 fı, s 431.000.- Ft visszafinanszírozás van. 
Ezeket a vitás tételeket le kell venni. 
Basky András polgármester 
Meg lehet tenni, hogy a 4. pontot nem fogadjuk el belıle. 1.356.000.- Ft az általános 
tartalékba jelenne meg és ez most nem jelenik meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szeretném, ha az 1. tételnél a decemberi bérkompenzációt is megkapná az 
intézményünk.  
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor az 1. és a 4. 
tétel kivételével javaslom elfogadni a költségvetési rendelet-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2013. (….) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkormány- 
  zati rendeletének módosítását az 1./ és 4./ pontok kivételével. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Forgalomátirányító jelzılámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a forgalomirányító 
jelzılámpás csomópontok üzemeltetésére kötött megállapodás újratárgyalásával 
kereste meg az Önkormányzatot. Az elızetes számítások alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzatát az üzemeltetési költségek 41%-a (évi 1.035.384.-Ft), a Magyar Közút 
N. Zrt. BKM. Igazgatóságát 59%-a (1.470.552.-Ft) terhelné. Az új megállapodás az 
Önkormányzatnak többletkiadást nem eredményezne.  Ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a forgalomirányító 
jelzılámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
58/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Forgalomátirányító jelzılámpák üzemeltetésével 
kapcsolatos megállapodás 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. az elıvárosi vasútvonalak megállóhelyein 
KÖZOP pályázat keretében gépjármőparkolók létesítését tervezi, melyhez korábban 
már elızetes tulajdonosi hozzájárulást és üzemeltetıi nyilatkozatot kért az érintett 
Önkormányzatoktól. 
Lajosmizse vonatkozásában a díjmentesen igénybe vehetı, szilárdburkolattal és 
térvilágítással ellátott 39 db parkoló a 1766/4 hrsz-ú, a Baross téren (az „Állomáspark” 
helyén), további 42 parkoló és 40 db kerékpár elhelyezését biztosító kerékpár tároló a 
MÁV Zrt. területén létesülne. Lajosmizse Város Önkormányzata elızetesen a 42/2009. 
(III.18.) határozatában nyilatkozott arról, hogy 10 évig fenntartja és üzemelteti az 
önkormányzati tulajdonú közterületen megvalósuló parkolót. A parkoló tervezéséhez, 
kivitelezéséhez és megvalósítás egyéb költségeihez nem kell az önkormányzatnak 
pénzügyi forrást biztosítania. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R  
parkoló kivitelezésével kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
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  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Fejlesztés a Lajosmizsei Köztemetıben 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. március 21-i testületi ülésén a Lajosmizsei 
Köztemetı fejlesztése vonatkozásában javasolta, hogy a temetıben meglévı 
vízhálózatot kell bıvíteni a fejlesztési ütemek közül elsıként. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának munkatársai 
együttmőködésben a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel a Lajosmizsei Köztemetıben 
található vízvezeték hálózat bıvítése ügyében 3 árajánlatot kértek be. A Dancsa és Tsa 
Bt. árajánlata az elıterjesztés melléklete, a másik két árajánlat kiosztós anyagként lesz 
kiosztva. Nagyon tudom értékelni a fejlesztést. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az 
anyaggal kapcsolatban? Nincs. Javaslom a legjobb árajánlattevı kiválasztását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
60/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Fejlesztés a Lajosmizsei Köztemetıben 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
   ja a Képviselı-testületnek, hogy a Lajosmizsei köztemetıben a  
   vízvezeték hálózat bıvítésére a legjobb árajánlattevıt válassza ki. 
   Határid ı: 2013. június 25. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
   
5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása térfigyelı rendszer korszerősítésére, bıvítésére 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
2013. június 05-én megjelent a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
Leader Intézkedési Terve, amely nyolc intézkedést tartalmaz vállalkozási és közösségi 
fejlesztésekkel kapcsolatosan. 
A pályázati eljárás folyamata a pályázók projekt ötletének a Helyi Akciócsoporthoz 
pályázati adatlapon történı benyújtásával kezdıdik. A benyújtást követıen Helyi 
Bíráló Bizottság dönti el, hogy mely projekt ötleteket tartja pályáztatásra alkalmasnak. 
Azon pályázók, akik pozitív támogatói döntést kapnak a Helyi Bíráló Bizottságtól, 
azok tölthetik fel a pályázati dokumentációjukat a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal elektronikus felületére. A feltöltést követıen az MVH hoz döntést a projektek 
támogatásáról. 
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A nyolc intézkedés közül Lajosmizse Város Önkormányzata az 1. számú intézkedésre 
– Civil szervezetek eszközfejlesztése – készítette el projekt ötletét „Lajosmizse város 
térfigyelı rendszerének korszerősítése és bıvítése címmel”, amely projektötlet 2013. 
június 17-én benyújtásra került. 
Miért nem külterületi utakra, illetve a tóra került beadásra a pályázat? 
Basky András polgármester 
Azokat a feltételeket, amiket a pályázat kér erre vonatkozóan, nem tudtuk biztosítani, 
azért nem tudtuk a pályázatot benyújtani.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A kamera rendszer el van készítve, most új pontokat akarnak kialakítani ugyanazon a 
helyen, a régi kamerákat leszedik és újak lennének felrakva, ezt nem javaslom. 
Basky András polgármester 
Az eddigi 7 kamera helyett 16 kamera lenne. Amikor a kamerát kiépítettük, akkor volt 
egy 5 millió forintot tétel, s akkor azt mondtuk, hogy azt valósítjuk meg, amire futja. A 
rendszámfelismerı kamera nem fért bele az árajánlatba akkor. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A fejlesztés megoldaná az eddigi mőszaki problémákat? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A telepítés költsége nincs benne, az 796.000.- Ft. A telepítési költséggel kalkulált-e 
valaki? 
Basky András polgármester 
Azok a kamerák, amikre most érkezett be árajánlat, mit tudnak? 
Nagy István informatikus 
A HB kameráknak négyszer nagyobb a teljesítıképessége. Minél kisebb területet 
figyel meg, annál nagyobb a felbontás. Ezek a kamerák jók, s akkor is mőködnek, 
amikor hó, esı van. Külön van a kamerának egy hatáskvalifikációja. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A sóder, cement benne van-e? 
Nagy István informatikus 
Igen, benne van. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A tófelújítást javaslom, vagy a Sportcsarnok teljes rendbetételét.  
Sebık Márta bizottsági tag 
Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú? 
Basky András polgármester 
Most ebben kell adni a projektötletet árajánlattal együtt. A kamerákat igyekszünk a 
villanyoszlopokra felszerelni, mert akkor nem építésköteles. Egyrészt vállalni kell az 
ÁFÁ-t, másrészt pedig azt a költséget, ami a villany ellátását biztosítja, ami 
kameránként 30.000.- Ft. 2 millió forint + ÁFA + 1.800.000.- Ft nettó költség és a 
beszerelési költség összesen 3.854.000.- Ft, amit az önkormányzatnak kell kifizetni, ha 
nyerünk, akkor 5.800.000.- Ft-ot kapnánk. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Én ezt nem támogatom. 
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dr. Török Tamás bizottsági tag 
Szabad-e ilyen bizonytalan dologba belemenni csatornázás elıtt? Nagyon jó a 
pályázat, illetve szükség is lenne rá, hogy vissza tudjuk nézni a problémás eseteket, de 
a kérdés, hogy a hogyan lehet megoldani a finanszírozás részét? 
Basky András polgármester 
Az alapkérdés az, hogy elkezdjük-e feltölteni a beadáshoz szükséges adatokat? Ha 
nem töltjük fel, akkor nem tudjuk a kamerákat kihelyezni. Az anyagot elkészítettük, ha 
ezeket a kamerákat lecserélnénk, akkor egy lépéssel elırébb lennénk. Ahhoz, hogy ha 
azt akarjuk, hogy legyen belıle valami, holnap fel kell tölteni. Megnézzük a csarnok 
lehetıségét is. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. 
Az én javaslatom az, hogy a bizottság ezt elveti azzal, hogy ha lehetséges, akkor az 
Iskola-tó, illetve a Sportcsarnok dolgát kell bevinni a LEADER-be. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása térfigyelı rendszer  
korszerősítésére, bıvítésére 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a térfigyelı 
  rendszer korszerősítésére, bıvítésére vonatkozó pályázat benyújtását el- 
  veti, javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Iskola-tó rendbevételét,  

vagy a Sportcsarnok felújítását kellene bevinni a LEADER-es     
pályázatba. 

  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
ÁFA szándéknyilatkozat kérése az új csatornás létesítmény üzemeltetésérıl. A 
pályázat nettó finanszírozású, a 600 millió Ft visszaigénylésérıl van szó. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Én javaslom a 
szándéknyilatkozat megadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-ter- 
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  vezetét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Villamos energia beszerzés elektronikus aukción 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
E napirendi pontot levételre javaslom.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Villamos energia beszerzése elektronikus 
aukción 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság e napirendi 
  pontot nem tárgyalja, javasolja a Képviselı-testületnek is a levételét.    
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
dr. Balogh László jegyzı 
A közbeszerzési törvénynek való megfelelés feltétele a beruházásnak. 
 
8./ Napirendi pont 
Városháza hőtésére beérkezett árajánlatok elbírálása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérném Szilágyi Ödönt, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Szilágyi Ödön irodavezetı 
A legkedvezıbbet vesszük figyelembe. Ennek az épületnek a hőtése folyadékfázisú 
hőtés volt. Folyadékhőtı lent van a pincében. A rendszer a 10-11 Celzius fokos vizet 
keringeti. Ez a berendezés meghibásodott tavaly szeptember-október tájékán. A 
kilyukadt hőtıfolyadék ráfolyt olyan berendezésre, ami javíthatatlan. A szerviz a 
cseréjét javasolta ennek a berendezésnek. 4.5 millió forint a legkedvezıbb árajánlat 
ennek a berendezésnek a cseréjére. A Makai és társa is adott árajánlatot. Szerintük 
nem elég ezt a berendezést kicserélni, hanem egy szivattyút és hıcserélıt kell tenni, s 
ezáltal 5.5000.000.- Ft lenne az árajánlat. Az épület egyik része van hőtve. Az épület 
belsı felének - mely a régi Városháza felıl van - nagyon szükséges a hőtés. A pincébe 
ezt a hideg vizes hıt el kellene vinni, s ez + 3 millió forint lenne szereléssel együtt. Ez 
olcsóbb energiában. Beltéri egységgel együtt 2.800.000.- Ft lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jelenleginek a javítása és a másik résznek a kiépítése összesen lenne 8,5 millió 
forint. 
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Az egyik ajánlat lenne 6.700.000.- Ft, ez az olcsóbb, vagy a 8.500.000.- Ft, ez a 
drágább, de ez nem lyukad ki, mert elébe tesznek hıcserélıt és szivattyút. Kérdés, 
hogy melyiket válasszuk? 
Basky András polgármester 
Készüljön egy táblázat az egyik variációra és a másik variációra. Amelyik ajánlatban 
még nincs benne a hıcserélı és a szivattyú, kérjük, hogy azt is tegye hozzá, és úgy 
adja meg ismét az árajánlatát. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ennek alapján kialakíthatjuk az álláspontot, és ha meglesz a többi árajánlat is, akkor 
majd döntünk, s támogatjuk a klímarendszert. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Én támogatom maximálisan a klimatizálást, de nekünk van egy iskolánk, arra  
évtizedeken át nem költöttünk, most már annyira le van faragva a költségvetése, hogy 
nem is telik belıle. Valósítsuk meg a klímarendszert, de az iskolában olyan linóleumot 
kellene lecserélni, amit az ÁNTSZ már kifogásolt. Amikor elkezdtük ezt az évet, azt 
mondtuk, hogy az iskoláról fog szólni a támogatás. Legyen klímarendszer, de az 
iskoláról se feledkezzünk meg. 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
Festésre van árajánlat. A régi folyosó és az új épület 825.000.- Ft. Van egy másik 
ajánlat + ÁFA, ami 1.383.000.-Ft. A harmadik árajánlat 1.427.000.- Ft. Ez az általános 
festés és a lábazatnak az olajfestése. Szakaszolva van mindhárom árajánlat, régi 
épületre, új épületre, emelet és a földszintre vonatkozóan. Összehasonlíthatóak az 
árajánlatok. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Testületi ülésen fel lehet venni napirendi pontként? 
Basky András polgármester 
Tengölics Judit készítse elı a csütörtöki testületi ülésre. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTGK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Támogatjuk a klímatizálást, Szilágyi Ödön irodavezetı készítse el az összehasonlító 
táblázatot, s a Képviselı-testület majd dönt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
Városháza hőtésére beérkezett árajánlatok   , 
elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság támogatja 
  a Városháza klimatizálását, felkéri Szilágyi Ödönt irodavezetıt, hogy ké- 
  szítse el az összehasonlító táblázatot, s javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy döntsön, melyiket választja a Városháza hőtésére beérkezett  

árajánlatok közül. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 
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9./ Napirendi pont 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulási Megállapodás módosítása  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült a Társulási Megállapodás módosítása, mely az elıterjesztés mellékletét 
képezi. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Társulási Megállapodás módosítását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
65/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása  

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
   gadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés hatá- 
   rozat-tervezetét. 
   Határid ı: 2013. június 27. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
A Mővelıdési Ház büféjének üzemeltetése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
1.060.000.- Ft volt a nyeresége a büfének, akkor miért nem lehetett üzemeltetni? 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
A büfé a munkabér és a rezsiköltség elszámolásával veszteséges. Veszteséges 
vállalkozási tevékenységet önkormányzati támogatásból nem lehet finanszírozni. Ha 
vállalkozási formában mőködtetnénk, akkor annyi elıírásnak kellene megfelelni, s 
olyan személyt kellene alkalmazni, akinek a képesítése megfelel. Ha sikerülne egy 
olyan vállalkozót találni, aki azt felvállalja, hogy a rezsiköltséget téríti meg, akkor is jó 
lenne. Ha nem mőködtetjük, akkor is főteni kell az épületet télen. A Mővelıdési 
Házban tartandó programok ideje alatt is jó, ha van egy mőködı büfé. Mindenképp azt 
javaslom, hogy a büfét mőködtessük az önkormányzati keretek között. 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Ha ezt kiadjuk bérbe, akkor a pult ára visszatérülne. Azt szeretném, ha nem 
magánszemélynek adnánk ki, mert nem alkalmazkodtak a Mővelıdési Ház nyitva 
tartásához. Megkérdeztem több vendéglátó egységet, (Ezüstfenyı, Faház vendéglı, 
Korona étterem, Kisjuhász László féle sörözı, Liza Hotel), s várom a 
szándéknyilatkozatot, hogy mőködtetnék-e, és hogy mennyiért. Egy vendéglátó egység 
kontrolálhatóbb számomra, mint egy magánszemély. Bízom benne, hogy ezt 
valamilyen formában mőködtetjük. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Milyen bérleti díjat szeretnénk érte kapni és mikortól van tervezve a mőködtetés? 
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Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Minél hamarabb, 1-2 héten belül. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Mővelıdési Ház büféjének üzemeltetését. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2013. (VI. 25.) PTK hat. 
A Mővelıdési Ház büféjének  
üzemeltetése 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyetért azzal, 
hogy Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára büféjének 
üzemeltetése bérleti jogviszony keretében történjen. 
 Határid ı: 2013. június 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 13.45 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Sebık Márta sk. 
  PTK elnök     bizottság tagja 
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