
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága 
I/440/10/2013. 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 

ülésérıl készült jegyzıkönyv 
 

2013. március 20. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
15/2013. (III. 20.) PTK hat. Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel  
     összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
                                                      /Suta Géza/ 
 
16/2013. (III. 20.) PTK hat.  Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel 
     összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
                                                       /Babérkoszorú Kft/ 
 
17/2013. (III. 20.) PTK hat.        A Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2012. évi  
     temetıfejlesztési hozzájárulásának elfogadása 
 
18/2013. (III. 20.) PTK hat. Javaslat a Lajosmizsei Köztemetıben 

elvégezendı fejlesztési feladatokra 
 
19/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
20/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
21/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /1. 
melléklet/ 
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22/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /2. 
melléklet/ 

 
23/2013. (III. 20.) PTK hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
24/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …../2013. (….) önkormányzati 
rendelete a kiadások készpénzben történı 
teljesítésének eseteirıl 

 
 
25/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
26/2013. (III. 20.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi 

közbeszerzési terve 
 
27/2013. (III. 20.) PTK hat. Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat  

elıkészítése (ÁROP-1.A.5.) 
 
28/2013. (III. 20.) PTK hat. Önkormányzati tulajdonú gázvezetékek 

hasznosítása 
 
29/2013. (III. 20.) PTK hat. Iskola-tó rendezése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. március 20- 

     án, du: 14.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
     ülésrıl. 

 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
      dr. Gerencsér Balázs 6. napirendi ponthoz 
      Csima Gyuláné 6. napirendi ponthoz 
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 4 fı jelen van.  
Külön köszöntöm dr. Gerencsér Balázst és Csima Gyulánét, akik a Babérkoszorú 
Temetkezési Kft részérıl vannak jelen, s vendégeinkre tekintettel a meghívó szerinti 
6./ napirendi pont tárgyalásával kezdjük ülésünket. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek.  
Megkérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kiegészítenivaló és módosító javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne egy kiegészítésem a napirendi pontokat illetıen, hogy 
kerüljön felvételre az Iskola-tó kiviteli terve.  
Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel össze-  Basky András  
      függı bevételek és kiadások alakulásáról – Suta Géza   polgármester 
      egyéni vállalkozó 
      II.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel össze-  Basky András 
      függı bevételek és kiadások alakulásáról – Babérkoszorú Te- polgármester 
      metkezési Kft 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2013. (….) önkormányzati rendelete az egye szociális polgármester 
     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     ……/2013. (…..) önkormányzati rendelete a gyermekvédel- polgármester 
     mi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról  
     szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …./2013. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondosko- polgármester 
     dást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) ön- 
     kormányzati rendelet  módosításáról 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     ……/2013. (…) önkormányzati rendelete a kiadások készpénz- polgármester 
     ben történı teljesítésének eseteirıl 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …./2013. (….) önkormányzati rendelete a 2013. évi költség- polgármester 
     vetésrıl szóló 2/2013.  (II. 15.) önkormányzati rendelet módo- polgármester 
     sításáról 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési Basky András 
     terve         polgármester 
8./ Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítése  Basky András 
     (ÁROP-1.A.5.)        polgármester 
9./ Önkormányzati tulajdonú gázvezeték hasznosítása   Basky András 
          polgármester 
10./ Egyéb         Basky András 
       - Iskola-tó rendezési terve                polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról – Suta Géza egyéni vállalkozó  
II.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról – Babérkoszorú Temetkezési Kft. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl üdvözlöm dr. Gerencsér Balázs Urat. 
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Két tájékoztatót kaptunk, javaslom a tájékoztatók elfogadását. Szeretném kérni a 
bizottsági tagok véleményét, hogy milyen sorrendet alakítsunk ki, illetve várom a 
hozzászólásokat. 
dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
A baloldali helyiségben a mi felszereléseink vannak, a jobb oldali helyiségben pedig 
Suta Géza felszerelése. Kérdés, hogy ez maradjon-e, vagy sem?  
Basky András polgármester 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Köztemetı 
üzemeltetıjének kiválasztása céljából 2012. évben közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amelynek eredményeként 2012. október 26-án új Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést 
írtam alá a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel, mint új üzemeltetıvel, ezért a 2012. évi 
temetıi bevételek Suta Géza egyéni vállalkozó, mint a Lajosmizsei Köztemetı korábbi 
üzemeltetıje és a jelenlegi üzemeltetı befizetéseibıl tevıdik össze.  
Fentiek alapján Suta Géza egyéni vállalkozó és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. is 
benyújtotta tájékoztatóját a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. Mindig probléma 
szokott lenni, hogy mi az, ami van az önkormányzatnak és mi az, amit a vállalkozónak 
kell hozni. A Babérkoszorú Kft vállalta, hogy évente 1.800.000.- Ft értékben felújítást 
végez. Az elsı kérdés az, hogy jó gondolat-e az, hogy a berendezések is legyenek az 
önkormányzat tulajdonában, mert egyszerőbb így. Kérdés, hogy pénzügyi 
szempontból hogyan lehet kezelni. Az, hogy rendbe lett téve az egyik ravatalozó, és az 
eddigi épületrészek, az önkormányzatot is minısíti.  
Sebık Márta bizottsági tag 
Egy temetı üzemeltetı váltásnál esetleg gondot jelenthet a ravatalozó helyiségben 
található önkormányzati eszközöknek az állagmegóvása. Megfontolásra tenném ezt a 
beruházást. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Azt kérdezem, illetve kérném, hogy különbözı színő drapériát lehetne alkalmazni a 
temetések alkalmával. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel javasoljuk a szolgáltató felé, hogy a színeket figyelembe véve alakítsa ki a 
jövıben a szokásokat. Kérdés az, hogy elfogadjuk-e azt, hogy az 1.800.000.- Ft-os 
fejlesztési összegbe tudjuk-e be a szolgáltató által közölt kiadásokat? 
dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
Mi a használt eszközöket többször leltározzuk. Ha az átadás-átvételkor valami sérül, 
akkor azért én felelek. Ha a Képviselı-testület eldönti, hogy mi legyen a fejlesztés 
iránya, az látszódni fog a temetın. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyik variáció, hogy tudjuk be, a másik variáció, hogy Ön pályázott, a szolgáltatáshoz 
a kellékeknek rendelkezésre kell állniuk, az 1.800.000.- Ft az plusz vállalás volt. 
dr. Gerencsér Balázs  Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
Amikor az irodát nekünk helyre kellett hozni, az meglepett bennünket, mert ez nem 
volt része a pályázati kiírásnak. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A fejlesztés az egy olyan dolog lehet, ami átmegy az önkormányzat tulajdonába. Egy 
íróasztal, vagy egy szék vásárlása nem képezi a fejlesztés tárgyát. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Azt el kell fogadni, hogy mennyi az az összeg, amit Ön a lajosmizsei temetı 
fejlesztésére felajánlott a szolgáltatása során befolyt pénzbıl. Amit Ön vásárolt, azok 
nem fejlesztések. 
dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
Mi a ravatalozó fejlesztését és az iroda bıvítését is megjelöltük. 
Basky András polgármester 
Az alapvetı kérdés, hogy mi az, ami fejlesztésként betudható, s azok közül mit 
szeretne megvalósítani a vállalkozó, azt kell az önkormányzatnak elfogadni. A jegyzı 
Úr mondja, hogy a legegyszerőbb formája ennek az, hogy a pénz idekerül befizetésre, 
s az önkormányzat pedig ebbıl elvégzi a szükséges fejlesztéseket. 
dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
Rendben van. 
Sebık Márta bizottsági tag 
Pozitív változások vannak a temetıben. Lezárásra került a vasút felıli bejáró és így 
megszőnt a vasút felıli átjárás remélhetıleg. 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Temetkezési Kft részérıl 
24 órás ügyeletünk van. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Ha meg lehetne oldani azt, hogy legközelebb ne a Mihálovics kápolnánál legyen csak 
vízcsap, hanem másik helyen is, azt köszönettel venném. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés I. határozat-tervezetét (Tájékoztató a 2012. évi temetı 
üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról) elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel  
összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
/Suta Géza/ 

HATÁROZAT 
 
                     A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
                     ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat- 
                     tervezetét. 
                     Határid ı: 2013. március 21. 
                     Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel 
összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
/Babérkoszorú Kft/ 

HATÁROZAT 
 
                      A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
                      dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat- 
                      tervezetét. 
                      Határid ı: 2013. március 21. 
                      Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta. 
17/2013. (III. 20.) PTK hat. 
A Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2012. évi  
temetıfejlesztési hozzájárulásának elfogadása 

HATÁROZAT 
                       A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
                       ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés III. határozat- 
                       tervezetét. 
                       Határid ı: 2013. március 21. 
                       Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki azt javasolja a Lajosmizsei Köztemetıben elvégzendı fejlesztési feladatokra 
vonatkozóan, hogy a vállalkozó fizesse be évente az 1.800.000.- Ft-ot, s az 
önkormányzat tőzze napirendre, hogy milyen sorrendben valósítja meg a 
fejlesztéseket, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Javaslat a Lajosmizsei Köztemetıben elvégezendı 
fejlesztési feladatokra 

HATÁROZAT 
                        A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
                        ja a Képviselı-testületnek a Lajosmizsei Köztemetıben elvégzendı fej- 
                        lesztési feladatokra vonatkozóan, hogy a vállalkozó fizesse be évente az 
                        1.800.000.- Ft-ot, s az önkormányzat tőzze napirendre, hogy milyen  
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                        sorrendben valósítja majd meg a szükséges fejlesztéseket. 
                        Határid ı: 2013. március 21. 
                        Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására tekintettel szükséges a 
rendeletben a kérelmek benyújtásának helyét pontosan rögzíteni. 
A korábban jegyzıi hatáskörben lévı egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
2013. január 1. napjától a Járási Hivatalnál kerül ügyintézésre, ennek megfelelıen 
szükséges a rendeletben hatályon kívül helyezni mind az ellátás megnevezését, mind a 
hozzá tartozó kérelem nyomtatványt.  
Fentiekhez kapcsolódóan vált szükségessé a rendelet-tervezet elıterjesztés melléklete 
szerinti módosítása, továbbá a temetési segély összegének meghatározásához 
szükséges a Rendeletben a helyben szokásos legolcsóbb temetési szolgáltatás díjának 
meghatározása. 
Én javaslom a szociális rendelet módosításának elfogadását. Kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra  

javasolja a Képviselı-testületnek az egyes szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását annak mellékletével együtt. 
Határid ı: 2013. március 21. 
Felelıs:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város és 
Felsılajos Község közigazgatási területére Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult 
rendeletet alkotni azzal, hogy ahhoz Felsılajos Község Önkormányzatának elızetes 
egyetértése szükséges. 
Az Intézmények Gazdasági Szervezete megküldte a gyermekétkeztetés térítési díjait, 
amelyek tájékoztatásuk szerint a 2012-ben meghatározottakhoz képest nem változnak, 
csak a belsı megbontás módosul a kerekítés szabályainak megfelelıen.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjától a bölcsıde esetében 
az étkeztetésen túlmenıen a gondozásért is megállapított térítési díjat, amelynek 
összege 100 Ft/gondozási nap.  Kocsis Györgyné Intézményvezetı Asszony nem 
javasolja a díj módosítását. 
Kérdezem, hogy kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek a gyermekvédelmi támogatá- 
  sokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormány- 
  zati rendelet módosítását. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi 
térítési díj) évente felülvizsgálatra kerülnek.  
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendı személyi 
térítési díjakat az intézményvezetık állapítják meg. 



 10 

Az elıterjesztés 1. mellékletében megfogalmazott rendelet-tervezet a szociálisan 
rászorult személyekre nézve, a 2. mellékletben lévı határozat–tervezet a szociálisan 
nem rászorult személyek által fizetendı térítési díjára tartalmaz javaslatot. 
 
A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak: 
- Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi    
   térítési díj 1.405 
.- Ft/fı/nap, 
- Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı fogyasztás esetén       
   335.-Ft/fı/nap, 
- Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel  helyére történı  
   szállítással 485.- Ft/fı/nap 

 
- A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 870.- Ft/fı/óra 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 65.- Ft/fı/nap 
 
A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2013. május 1-tıl:  
– a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 65.- 
Ft/fı/napban állapítja meg. 
 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. mellékletét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/1. melléklet/ 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra ja- 
  vasolja a Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó  

szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-módosításának  
1. mellékletét az alábbiak szerint: 
- Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért 

fizetendı intézményi  térítési díj 1.405.- Ft/fı/nap, 
- Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı 

fogyasztás esetén  335.-Ft/fı/nap, 
-     Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel   
      helyére történı szállítással 485.- Ft/fı/nap 
 
- A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 870.- Ft/fı/óra 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 65. 
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     Ft/fı/nap 
Határid ı: 2013. március 21. 

                      Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az elıterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/2. melléklet/ 

HATÁROZAT 
 
   

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra  
javasolja a Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-módosításának 2. 
mellékletét alábbiak szerint: 
 
– A jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét  
   65.-  Ft/fı/napban állapítja meg. 

 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra  

javasolja a Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó  
           szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását. 

  Határid ı: 2013. március 21. 
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  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (….) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben foglaltak 
alapján a helyi önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg a 
kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteit. 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által megküldött BKB/001/838-1/2013. 
számú „szakmai segítségnyújtás a gazdálkodási szabályok 2013. évi változásával 
kapcsolatban” tárgyú levelének 11.) pontjában foglaltak alapján célszerő ezt nem a 
tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletben, hanem egy külön rendeletben 
szabályozni. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a 
rendelet-tervezetet. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a kiadások 
készpénzben történı teljesítésének eseteirıl szóló rendelet-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (….) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének a kiadások készpénzben történı teljesítésének 
  eseteirıl szóló rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
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 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) 
rendeletével a 2013. évi költségvetést. Ennek módosítása több ponton szükségessé 
vált. Jelen állapotában ezt a rendelet-módosítást elfogadásra javaslom. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi 
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2013. (III. 20.) 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 elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormány- 
  zata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkor- 
  mányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült a 2013. évi közbeszerzési terv. A KEOP-os pályázatok közbeszerzése van a 
tervben, mert a többi közbeszerzések lezajlottak. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi 
közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányza- 
  tának 2013. évi közbeszerzési tervét. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítése (ÁROP-1.A.5.) 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Volt egy ÁROP pályázat, melybıl az elektronikus ügyintézés, illetve egyéb 
fejlesztések valósultak meg, de a nagy részét az elnyert pénznek a lebonyolító cég 
megbízási díjaként kellett kifizetni. Megállapítható, hogy nem volt számunkra kedvezı 
tapasztalat, rengeteget igénybe vettek bennünket, mert adatokat kértek be tılünk. A 
részükre történı adatszolgáltatás elvette az idınket, s az ı szakmai anyagaikban nem is 
találkoztunk javaslattal a mi problémáink megoldására. Rengeteg olyan feladat van, 
amire összpontosítani kell, s majd lehet, hogy csak két-három év múlva tudunk rá 
visszatérni, mert nincs rá fedezet. Mivel számunkra nem hoz elırelépést, sem 
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érdemben fejlesztést, más helyett dolgozni, feladatokat megszerezni a megbízóknak 
nem lehet. Ezért azt javaslom, hogy ne foglalkozzunk ezzel az ÁROP pályázattal. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ebbıl profitálni nem lehet, én tudom támogatni, hogy ne foglalkozzunk ezzel az 
ÁROP pályázattal. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha nem kellene annyi adatszolgáltatást végezni, akkor az nekünk jó lenne. 
Basky András polgármester 
Egyik cég sem tudja leírni, hogy a pályázat megjelentetése után mi az, ami 
megvalósítható. Azt is látni kell, hogy ha nem vagyunk rá felkészülve idıben, akkor 
nem biztos, hogy fogunk nyerni. Szervezetfejlesztés miatt lenne érdemes vele 
foglalkozni, esetleg lehet, hogy ebben tudna a pályázat segíteni, de akárhány ilyen 
tanulmányt megcsináltunk, óriási segítséget nem kaptunk. Nem azokat a dolgokat 
találták meg, amik tényleg problémák lettek volna. Az ÁROP-os pályázatok 
szervezetbeli támogatást nyújtanak. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos (ÁROP-1.A.5.) pályázat elıkészítését és 
beadását nem javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat  
elıkészítése (ÁROP-1.A.5.) 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nem javasol- 
  ja a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos ÁROP-1.A.5. pályázat elıkészí- 
  tését és beadását. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Önkormányzati tulajdonú gázvezetékek hasznosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az elıterjesztést, kérem, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Ezek a vezetékek nem az önkormányzat pénzébıl épültek, hanem lakossági pénzbıl, s 
nem kerülhetett a gázszolgáltató és a lakosság tulajdonába. Ezeket a vezetékeket 
korábban a pénzügyi irodavezetı megpróbálta értékesíteni árveréses úton, 6 db 
vezetékrıl volt akkor szó. 1993. után épültek ezek a vezetékek, amik ezt megelızıen 
épültek, azok le lettek rendezve. Nagy Zsolt megkereste az önkormányzatot, hogy több 
településen végzett ilyen tevékenységet. A mi vagyonrendeletünkkel ez ellentmond, 
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mert ı értékesíteni akarja a vezetéket, s ügyvédi letétbe akarja helyezni. A rendelet 
szerint árverésen kell értékesíteni a vezetéket. 
Basky András polgármester 
Tengölics Judit volt pénzügyi irodavezetı is értékesíteni akarta, de nem vette meg a 
DÉGÁZ. A Nádudvari polgármesterrel beszéltem, nekik is volt jó néhány méter 
vezetékük. A cég közbenjárására annak a többszöröse jött be, mint amennyiért 
érékesíteni szerették volna. Nagyobb esély úgy lenne, hogy ha a céget bíznánk meg, 
hogy a szolgáltatónak értékesítse. 
dr. Balogh László jegyzı 
A bérbeadás is lehetıség a hasznosításra. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ne adjuk el, hanem bérleti díjban gondolkodjunk, s az 5 év legyen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bérlettel egyetért mindenki? Amennyiben igen, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gázvezetékek ne kerüljenek 
értékesítésre, hanem bérbeadásra 5 évre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Önkormányzati tulajdonú gázvezetékek 
hasznosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú gázve- 
  zetékek ne kerüljenek értékesítésre, hanem bérbeadásra 5 évre. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 20 éves Lajosmizse ünnepség megrendezését, s az Iskola-tó rendezését felvennénk 
az ez évi feladatok közé. Én az Iskola-tó rendezésével kapcsolatban az alábbiakat 
kívánom elmondani: 
Ha valóban komolyak ezek a szándékok, 60 cm mélységben megtörténik az iszap 
kitermelése. Ha egy ilyet elhatároz az önkormányzat, ahhoz kiviteli tervek 
szükségesek. Behoztam a terveket. A minimum programot javasolnám, mert a tónak a 
körbejárhatóságát megteremtenénk egy sétáló úttal és egy kerékpárúttal, kandeláber 
elhelyezése, pad, füvesítés, régi önkormányzatnak a környékének a rendezése. Ha 
egyetért a bizottság a kiviteli terv elkészítésével, akkor meg kell határozni, hogy a 
tórendezés mire vonatkozzon. 2007-2008-ban készült el a tórendezés terve. Farkas Úr 
a tervében a Római Katolikus Templom sarkától a Mizsei útig a városközpontot 
megtervezte. 
Azt hallottam függetlenül ettıl a témától, hogy azokat az önkormányzatokat is 
kompenzálni fogják, akik nem halmoztak fel adósságot. 
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Basky András polgármester 
A belvizes projekt tervezıjét felhívtam, s azt mondta, hogy a jövı héten olyan 
állapotban vannak a tervezéssel, hogy össze fog jönni, s azokat a dolgokat, amiket én 
felvetettem neki, meg fogják nézni.  A projekt keretén belül a tóhoz augusztus-
szeptember hóban lehet hozzányúlni. A tórendezés egyfajta belsı kotrást jelent, ennek 
az iszapnak az elhelyezését jelenti a csatorna mentén, s a tóban is van lehetıség. Végig 
kell gondolni, hogy mi az, amit a külsı oldalára lehet tolni és a közremőködı 
szervezettel is meg lehet oldani.  Egy minimumprojektet megvalósítani mindenképpen 
cél, s majd meglátjuk, hogy az idén mi tud megvalósulni, hogy egy egészen rendezett 
területet kapjunk. A Hírlap újságnak meg kell jelenni, hogy ezt meg tudjuk jelentetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kiviteli terv szükséges, ennek az elkészítésére árajánlat beszerzése szükséges. 
Érdemes a terv készítıjével felvenni a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban más kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja az Iskola-tó kiviteli tervének az elkészítését azzal, hogy a tervezınek 
egyeztetni kell a belvízelvezetı és a tókivitelezı projekt tervezıjével, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
29/2013. (III. 20.) PTK hat. 
Iskola-tó rendezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek az Iskola-tó kiviteli tervének az elkészítését azzal, hogy a  

tervezınek egyeztetni kell a belvízelvezetı és a tókivitelezı projekt  
tervezıjével. 

  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete” címő 
napirendi pont nem tartozik a PTK tárgyalandó napirendi pontjai közé, de javaslom,  
hogy beszéljünk róla.  
Régóta beszélünk arról, hogy van-e lehetıség arra, hogy az IGSZ-t beintegráljuk a 
pénzügyi irodához. Ha erre lehetıség van, akkor ne írjunk ki pályázatot. Az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága azt javasolta, hogy most ne írjunk ki 
pályázatot, hanem valakinek december 31-ig adunk megbízást ideiglenes vezetési 
feladatokkal.  
dr. Balogh László jegyzı 
A Kjt szerint olyan embernek lehetne adni vezetı megbízást, aki az IGSZ-nél dolgozik 
legalább 1 évet és felsıfokú végzettséggel rendelkezik. Nincs a munkatársak körében 
olyan ember, aki megfelelne ezen feltételeknek. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nincs a pénzügyi irodán sem olyan felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakember, aki 
szóba jöhetne. 
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Sebık Márta bizottsági tag 
Ha bárkit kinevezünk, szervezeti átalakítás miatt megszőnik a munkaköre, akkor mi a 
helyzet? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ha határozott idıre kinevezünk valakit, akkor a felmentési lehetıségek korlátozottak, 
illetve távolléti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ne írjuk ki a pályázatot, keressünk olyan embert, aki tudja vinni az intézményt. 
Basky András polgármester 
Nincs olyan közalkalmazott, aki pénzügyi felsıfokú végzettséggel rendelkezik, s 
alkalmas lenne a megbízatásra. Intézményvezetıi állásra a pályázatot ki kell írni. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ki kellene nevezni a jelenlegi vezetı helyettest vezetınek. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A jelenlegi intézményvezetı helyettest meg kell bízni fél évre. Jogszabálynak eleget 
teszünk, kiírjuk a pályázatot, október 1-tıl betölthetı az állás. 6 hónap alatt 
megvizsgáljuk, hogy összevonjuk-e vagy sem. Ha nem vonjuk össze, akkor a pályázót 
október 1-el kinevezzük. 
Basky András polgármester 
Holnapra megmondjuk, hogy kötelezı-e a pályázatot kiírni, vagy sem. 
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 15.40 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Sebık Márta sk. 
   PTK elnök    bizottsági tag 
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