
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága  
I/1021/34/2011.  

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2011. október 11. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
83/2011. (X. 11.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete 
     a 2011. évi költségvetésrıl szóló  2/2011. (II. 24.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
84/2011. (X. 11.) PTK hat. Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képvi- 
     seletére létrejövı egyesülethez 
85/2011. (X. 11.) PTK hat. Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház 
     épületében dolgozó orvosok egészségügyi feladat- 
     ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
86/2011. (X. 11.) PTK hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ön- 
     kormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
87/2011. (X. 11.) PTK hat.      Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására 
     megállapodás módosítása 
88/2011. (X. 11.) PTK hat. Közoktatási feladatok ellátására megállapodás  
     módosítása 
89/2011. (X. 11.) PTK hat. Folyószámla-hitelkeret szerzıdés hosszabbítása 
90/2011. (X. 11.) PTK hat. Az Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési ter-
     vének jóváhagyása 
91/2011. (X. 11.) PTK hat. Pályázat benyújtása az „Intézményi infrastruktú- 
     ra fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati ki- 
     írásra 
92/2011. (X. 11.) PTK hat. Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca  
     7-9. szám alatti Lajosmizsei Városi Labdarúgó  
     Sportcentrum vonatkozásában 
93/2011. (X. 11.) PTK hat. Lajosmizse Város Településrendezési Terve mó- 
     dosításának elıkészítése, településfejlesztési dön- 
     tés –Alsóbene tanya 600 környéke 
94/2011. (X. 11.) PTK hat. Lajosmizse 259. hrsz-ú ingatlan átminısítése for- 
     galomképes vagyonelemmé; mővelési ágának 
     megváltoztatása, szolgalmi jogok feltüntetése 
95/2011. (X. 11.) PTK hat. Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Ka- 
     zinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek 
     bérbeadása) 
96/2011. (X. 11.) PTK hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képvi- 
     selıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Te- 
     rületfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011.október 11- 
                én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Holminé Sebık Márta és Koller Dániel bizottsági tagok jelezték távollétüket. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Kovács Gábor tanácsos 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
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. Amennyiben nincs, nekem lenne, hogy vegyük fel az Egyebek 
napirendi pontot is. Más javaslat van-e még? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását 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-testületé-  Basky András 
     nek …./2011. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi  polgármester 
     költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
2./ Csatlakozás a Leader helyi Akciócsoport képviseletére létre- Basky András 
     jövı egyesülethez       polgármester 
3./ Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében Basky András 
     dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének polgármester 
     felülvizsgálata 
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4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjpályázathoz       polgármester 
5./ A KTT-vel 2011. évre kötött megállapodások módosítása  Basky András 
          polgármester 
6./ Folyószámla hitelkeret szerzıdés hosszabbítása   Basky András 
          polgármester 
7./ Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóvá- Basky András 
     hagyása         polgármester 
8./ Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra  Basky András 
     fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati kiírásra  polgármester 
9./Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Basky András 
     Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában polgármester 
10/ Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának Basky András 
      elıkészítése, településfejlesztési döntés – Alsóbene tanya  polgármester 
      600 környéke 
11/ Lajosmizse, 259. hrsz-ú ingatlan átminısítése forgalomképes Basky András 
      vagyonelemmé; mővelési ágának megváltoztatása, szolgalmi polgármester 
      jogok feltüntetése 
12/ Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai Basky András 
      ingatlanrész (raktárépület és telek bérbeadása)   polgármester 
13/ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének be- Basky András 
      számolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban polgármester 
      végzett munkájáról 
14./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az önkormányzat mőködése során elıre várható és nem tervezhetı pénzügyi 
változások vannak, amik miatt módosítani kellett a költségvetésünket. Ilyen például a 
bérkompenzáció, könyvtári érdekeltségnövelı támogatás, közfoglalkoztatási 
támogatás, bölcsıdei céltartalék intézményfinanszírozáshoz tétele, támogatásértékő 
mőködési bevételek, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 
kompenzációja (IGSZ), könyvtári érdekeltségnövelı támogatás, bölcsıde mőködési 
kiadása, Fekete István Általános Iskola dolgozójának bérátcsoportosítása. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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83/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
dr. Kelemen Márk és Tóth Ferenc jelezték a jogszabályi változást. A térségben még 
rendelkezésre áll 1.02 milliárd forint LEADER pályázati forrás, amely csak akkor 
hívható le, ha a Helyi Akciócsoport egyesületi formában mőködik 2012. január 1-je 
után. Ez az összeg megéri, hogy idejöjjön a Kistérségbe. Egyetértünk-e ezzel? 
Basky András polgármester 
Csak azok pályázhatnak, akik ebbe az egyesületbe belépnek. Elképzelhetı, hogy az 
egyesület mőködéséhez valamilyen megoldást kell találni, azoknak a fizetését csak 
késıbb tudjuk lehívni. Az önkormányzatoknak egy kicsit meg kell elılegezni a pénzt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki javasolja, hogy döntsön úgy Lajosmizse Város Önkormányzata, hogy 
csatlakozzon a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
84/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport  
képviseletére létrejövı egyesülethez 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja, 
  hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıt-testülete dönt- 
  sön úgy, hogy csatlakozik a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére 
  létrejövı egyesülethez. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében dolgozó orvosok 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület 2011. augusztus 25-i ülésén tárgyalta dr. Gócz Irén és dr. Takács 
Vilmos háziorvosok levelét. A két házi orvos tevékenységét 2011. november 1. 
napjától kezdıdıen az Egészségházban kívánja folytatni. A kérelmek elfogadásra 
kerültek és ezzel párhuzamosan kivizsgálásra kerültek a fenntartási költségek elemei 
és a számítások. Megnıtt a kivett területek aránya, az eddigi 8,7 %-ról 20 %-ra, míg a 
felosztandó terület aránya csökkent 91,3 %-ról 80 %-ra. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az egészségügyi alapellátásban és az 
Egészségház épületében dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének 
felülvizsgálatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
85/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Az egészségügyi alapellátásban és az  
Egészségház épületében dolgozó orvosok 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének 
felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fo- 
  gadja el. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Évrıl évre csatlakozunk ehhez a pályázathoz. A szociálisan rászoruló gyermekek 
tanulását segíti elı ez a pályázat. A pályázat benyújtásának határideje 2011. november 
14, van „A” típusú és „B” típusú pályázat. 
 
A pályázat pénzügyi fedezete az alábbi forrásokból tevıdik össze: 
1.)  Az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési önkormányzat 

által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíj. 
2.) Az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott megyei önkormányzat 

által nyújtott támogatás. 
3.) Az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsıoktatási intézményében 

megállapított szociális ösztöndíj. 
 
Az ösztöndíj idıtartama: 
 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követı félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követı félév 
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Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, hogy 2012. évben is csatlakozzunk a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázathoz. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
86/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy 2012. évben is csatlakozzunk a Bursa 
  Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s az 
  elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont- 
A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanács döntött a 2011. évi 
feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítı normatíva átadását szabályozó két 
megállapodás módosításáról. 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása értelmében a 
Társulás Lajosmizse város közigazgatási területére kiterjedıen vállalja a logopédiai 
szakszolgálati feladat ellátását, melyet két intézmény, a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde, illetve a Fekete István Általános Iskola útján biztosít.  
2011. január 1-tıl és 2011. december 31-ig terjedı idıszakban 2.489.098,- Ft 
kistérségi normatíva áll rendelkezésre, az elıterjesztés 1. melléklete szerinti 
megállapodásban foglaltak alapján. 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodása, illetve 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása megállapodása 
alapján 2011. január 1-jétıl 2011. december 31-ig terjedı idıszakra 27.157.241,- Ft 
kistérségi normatíva áll rendelkezésre a közoktatási feladatok ellátására az 
elıterjesztés 2. melléklete szerinti megállapodásban foglaltak alapján. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? – 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a két megállapodás módosítását, s szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 
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: 
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87/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. számú határozat- 
                      tervezetét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítását 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: 
88/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Közoktatási feladatok ellátására 
megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. számú határozat-ter- 
  vezetét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Folyószámla-hitelkeret szerzıdés hosszabbítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület 2010-ben megkötötte a szerzıdést a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt-vel 90.000.000.- Ft összegő folyószámla hitelkeretre 1 év idıtartamra. A 
szerzıdést a bank határozatlan idıre kötötte meg. A kezelési díj a folyószámla-
hitelkeret teljes összegére évi 0,3%, azaz 270.000 Ft, mely évente minden naptári év 
január 15-én esedékes.  
Az elıterjesztı az elıterjesztésében leírja, hogy a mőködési bevételek és kiadások 
ütemeltérésének áthidalására az elızetes számítások alapján továbbra is szüksége lesz 
az önkormányzatnak likvid hitel igénybevételére, ahogy idei évben is igénybe kellett 
venni. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? – Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a folyószámla hitelkeret szerzıdés hosszabbítását határozatlan idıre, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
89/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Folyószámla-hitelkeret szerzıdés  
hosszabbítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fogad-
  ja el. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést dr. Balogh László belsı ellenırzési vezetı készítette el. Minden 
évben el kell készíteni a következı évi belsı ellenırzési tervet, melyet a Képviselı-
testületnek kell jóváhagyni. Rendkívül fontos témák vannak, amik ellenırzésre 
kerülnek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek javaslata az 
ellenırzési tervhez, amit még bele kellene venni. Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervét, 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: 
90/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Az Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az Önkormányzat 2012. évi belsı 
  ellenırzési tervét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása az „Intézményi infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” 
címő pályázati kiírásra 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A pályázat célja a közoktatási intézmények informatikai eszközellátottságának 
növelése. 20 millió forint feletti összeget kap meg Lajosmizse, ha nyer a pályázat. 
Kérnék errıl polgármester Úrtól tájékoztatást. 
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Basky András polgármester 
Az ellenırzése megtörtént a pályázatnak. Azt vállaltuk, hogy a tantermeket be tudjuk 
rendezni IKT eszközökkel. Szabálytalansági eljárást hoztak ellenünk. 50 %-ot kellett 
volna teljesíteni, s azt nem tudtuk teljesíteni. Most próbáljuk elintézni azt, hogy vagy 
tekintsenek el az 50 % teljesítésétıl, vagy kapjunk haladékot, hogy a bevállalt 5 
eszközt pótoljuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ilyen jellegő eljárásnak minket is alávetettek. Amit lehet, azt meg kell tenni. A 
közremőködı hatósággal egyezséget kell kötni. A támogatási szerzıdést nem bontják 
fel? 
Basky András polgármester 
Mindent teljesítettünk, csak az interaktív táblák nincsenek meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az 5 db táblát meg kell venni. Az indikátornak a nem teljesítése az egyik 
szerzıdésbontó tényezı. 
Basky András polgármester 
Teljesítettük a 40 %-ot, az 50 %-ot nem, de ha nem elég, akkor engedjék meg, hogy 
beszerezzük az 5 táblát. Ezt nyilatkozzuk le most. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A plusz tájékoztatást tudomásul vettük. Van-e még további kérdés, 
észrevétel? – Amennyiben nincs, elfogadásra javasolom az informatikai pályázat 
benyújtását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
91/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása az „Intézményi infrastruktúra 
fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az „Intézményi infrastruktúra fejlesztése 
  a közoktatásban” címő pályázati kiírásra a pályázat kerüljön benyújtás- 
  ra, s fogadja el az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az új vagyonrendelet tette szükségessé a versenytárgyalás megrendezését a fenti 
számú ingatlan vonatkozásában. A vagyonrendelet nem tolerálja az ezt megelızı 
ügyleteket? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Nincs megállapodás az Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club és az Önkormányzat 
között. Pályázatot nyújtott be az Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club, s ezért vált 
szükségessé, hogy legyen olyan dokumentum, ami igazolja, hogy az ingatlant milyen 
jogcímen használja a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club, ezért kérelmet nyújtottak 
be.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem kizárólagos használatba kellene adni ezt a sportcentrumot, hanem a használati 
szerzıdés szerint valamennyi összeget használati díjként kellene megállapítani. 
Basky András polgármester 
Akik a sportcsarnokban végeznek sporttevékenységet, azt is mi tartjuk fenn. Én úgy 
gondolom, hogy ez a rendszer úgy lenne jó, ha a továbbiakban is így mőködne. Bérleti 
díjat nem gondolnék megállapítani. Az önkormányzat ha használatba kívánja venni 
egyeztetés után, ez alapkérdés, hogy ezt bele kell venni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tömegsportra javaslom, hogy használatba lehessen adni, erre heti egy napot kellene 
meghatározni. 
Basky András polgármester 
Meg kellene határozni, hogy heti egy alkalommal hány órában biztosítja a pálya 
szabad használatát. Én heti 4 órában gondoltam ezt, s az általa megjelölt 
intervallumban, a már meglévı edzésekhez viszonyítva biztosítja a tömegsport 
lehetıségét, az önkormányzat és intézményei részére igény esetén a sportcentrumot. 
Van-e más javaslat ezzel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Versenytárgyalási Bizottság tagjává kell javasolni további személyeket. 
Basky András polgármester 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság felvállalja azt a feladatot, hogy a Versenytárgyalási 
Bizottság tagjaiként közremőködnek. Apró Ferenc volt a javaslattevı. A bizottság 
elfogadta a javaslatot. A bizottsági tagok: Péli Szilveszter, Apró Ferenc, Belusz 
László, Baranyi-Rostás Rodrigó. A vezetıje a polgármester. Azt belevesszük a 
szerzıdésbe, hogy a tömegsport rendezvényekre, önkormányzat egyéb rendezvényeire 
biztosítja a sportcentrumot, tehát nem kizárólagos használatra. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elfogadható ez így? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
92/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca  
7-9. szám alatti Lajosmizsei Városi Labdarúgó  
Sportcentrum vonatkozásában 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja az 
  elıterjesztés határozat-tervezetét az alábbi kiegészítéssekkel: 
  A Versenytárgyalási Bizottság tagjai legyenek az Ügyrendi és Sport Bi- 
  zottság tagjai: 
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- Apró Ferenc települési képviselı, 
- Belusz László települési képviselı, 
- Baranyi-Rostás Rodrigó települési képviselı, 
- Péli Szilveszter települési képviselı 
 
A használatba vevı felvállalja, hogy tömegsport rendezvényekre heti 
4 órában, az általa megjelölt intervallumban, a már meglévı edzések- 
hez viszonyítva, valamint az önkormányzat és intézményeinek a városi 
szintő rendezvényeire biztosítja a Sportcentrumot. 
 
Határid ı: 2011. október 13. 
Felelıs:     A bizottság 

 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérem Kovács Gábor kollégát, hogy mondjon errıl valamit. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. 
Kinyilvánította azt a szándékát, hogy támogatásra érdemes, s a következı terv 
módosításának egy pontjába venné fel a kérelmet. 
A szakma szerint a mérlegelésnek az az eredménye, hogy inkább nem támogatandó, 
mert a meglévı erdıszerkezeteket meg kellene roncsolni ahhoz, hogy ez megoldható 
legyen. Egy ilyen típusú kérelmet a Képviselı-testület nem tud támogatni. Az 
egyeztetett pontokkal a VÁTI elfogadta a tervet, ki van egyenlítve a számla. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? – Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki azt javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 23. 
sorszámmal jelenleg ne támogassa a rendezési terv módosításának kérelmét, amely az 
Alsóbene tanya 600 környéke szabályozásának módosítására irányult, egy következı 
rendezési terv módosításánál vizsgálja meg újra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
93/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési  
Terve módosításának elıkészítése, településfejlesztési  
döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság azt javasolja, 
  hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 23. sor- 
  számmal ne támogassa a rendezési terv módosításának kérelmét jelenleg,  
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amely az Alsóbene tanya 600 környéke szabályozásának módosítására 
irányult, hanem a következı rendezési terv  módosításánál végig kell 
járni az eljárási fokokat. 
Határid ı: 2011. október 13. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse 259. hrsz-ú ingatlan átminısítése forgalomképes vagyonelemmé; 
mővelési ágának megváltoztatása, szolgalmi jogok feltüntetése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amikor a rendezési terv elkészült, ez a rész, úgy volt tervezve, hogy az Erkel Ferenc 
utcai rész folytatódik az elkerülı rész felé. Az nem lenne célszerő, hogy az ipari övezet 
a belterületi részen legyen meghosszabbítható, mindenképpen az elkerülı részen kell, 
hogy meg lehessen hosszabbítani. Az Erkel Ferenc utcai terület megszüntethetı lesz és 
utána értékesítené az önkormányzat. 
A nem folytatódó utca a természetben azt eredményezte, hogy a szomszéd ingatlanok 
tulajdonosai birtokba és használatba vették a területet. Jelenleg részben kert, részben 
autótárolóként üzemel, elég rendezetlen képet nyújtva. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés határozat-tervezetét 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: 
94/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Lajosmizse 259. hrsz-ú ingatlan átminısítése  
forgalomképes vagyonelemmé; mővelési ágának 
megváltoztatása, szolgalmi jogok feltüntetése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elıter- 
  jesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
12./ Napirendi pont 
Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész 
(raktárépület és telek bérbeadása)  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy a Fınix Dance Táncklub lemondott az ingatlan vételérıl, a 
Képviselı-testület úgy döntött, hogy az ingatlant bérbe adással lehetne hasznosítani. 
Van itt hasznosítható terület? 
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Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A területmegosztás még nem bonyolódott le. Ezért gondoltuk a november 15-i 
idıpontot, hogy addig rendezıdik ez a dolog. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Minimum bérleti díjra javaslatot kellene tenni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Egy kicsit lehet, hogy korai ez a dolog. Az idıpontot csúsztatni kellene november 30-
ig. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az összeg mennyi legyen? Úgy tudom, hogy a volt háziipar épületét raktározás céljára 
bérbe adják, csütörtökig meg kell tudni ezt. 
Basky András polgármester 
Amíg a Közlöny Nyomda bérelte, havi 100.000.- Ft volt a bérleti díj. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök                                
Legyen bruttó 100.000.- Ft a javaslat. Az idıpont legyen november 30-a.   
Kérdezem, hogy van-e még más egyéb kérdés, vélemény? – 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: 
95/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után  
a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület  
és telek bérbeadása)  

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a  
  Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész 
  bérbeadását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testü- 
  letnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
13./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kovács Ernı a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács beszámolóját 
elkészítette a Területfejlesztési Tanács helyzetérıl. Ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a beszámolót, s szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
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Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolóját a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 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: 
96/2011. (X. 11.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének  
beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési  
Tanácsban végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a  
  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolóját 
  a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
14./ Egyebek 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy témának a szóbeli megtárgyalását szeretném javasolni. A múlt héten hétfın a 
polgármester Úrnak is bejelentették szóban, hogy dr. Csire Géza doktor úr 
vonatkozásában folyamatban vannak azok a tárgyalások, mely szerint értékesíteni 
szeretné háziorvosi praxisát. Egyik vevı lenne dr. Vitányi Györgyi. İ azt kérte, hogy 
kaphatna-e az Egészségházban rendelıt. dr. Svébis János is kérdezte tılem, hogy 
milyen lehetıség van az Egészségházban. Szántó doktor Úr státuszában az a változás 
fog bekövetkezni, hogy İ felmondott. Ezzel párhuzamosan az egyik közalkalmazott 
munkatársam, aki Szilágyiné Halasi Anikó, december 31-vel megszünteti 
munkaviszonyát. A szántó doktor Úr rendelıjében ellátja a szájhigiéniai 
tevékenységet. A szájhigiénia helyén lehetne egy háziorvost elhelyezni Most két 
körzetnek a háziorvosát kellene elhelyezni, két rendelınek a kialakítása szükséges. 
Szabó doktor Úr meghirdette a másik rendelıjének a bérbeadását.  
Basky András polgármester 
Béreljünk rendelıt, ha nincs más lehetıség. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy háziorvost el tudunk helyezni úgy, hogy 2-3 hét alatt megtörténik az átalakítás, de 
a másik háziorvos elhelyezésének a megoldása hosszabb idıt vesz igénybe.  Az 
emeleten a tanácsteremben egy orvost el tudnánk helyezni, viszont a betegeket oda el 
kell juttatni, ehhez lift kellene. 
A Mizsei köz 26 m2-es rendelınek a kialakítására alkalmas azzal, hogy az aulából 
lehetne megnyitni. Ott ki lehetne alakítani egy rendelıt és nıvérállást. Ezek a 
lehetıségek vannak. A Svébis doktor Úr szóban jelezte nekem, polgármester Úrnak 
írásban is. 
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Basky András polgármester  
A Svébis doktor Úrnak nem annyira létkérdés az, hogy gyorsan el tudjuk helyezni az 
Egészségházban, mert İ tud várni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Folyamatosan érkeznek hozzám a telefonok. Elıfeltétel lesz, ha valaki megveszi a 
praxist, hogy az Egészségházban tudjon tevékenykedni. 
Basky András polgármester 
Meg kell nézni, hogy a beépítési lehetıség mennyibe kerül. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Mizsei köznek a beépítésére kérjünk árajánlatot. A beépítés egyszerőbb, mint a 
liftrendszernek a kialakítása. 
Basky András polgármester 
A másik lehetıség, hogy az önkormányzat bérel helyiséget. Van még olyan lehetıség 
is, hogy délelıtt, délutáni rendelés van. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A háziorvosoknak is van olyan lehetıség, hogy délután is rendelhessen. 
Basky András polgármester 
Azt kellene a háziorvosok között megbeszélni, hogy délelıtt, délután rendeljenek Ezt 
az újonnan bejövı két orvossal kellene megbeszélni, mert így olcsóbb is lenne a bérleti 
díjuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még az egyebekben valakinek kérdése, véleménye, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
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