Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/3/16/2012.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. október 15.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2012. (….) önkormányzati
rendelete a vásárokról és a piacokról

146/2012. (X. 15.) ÖH.

A kegyeleti közszolgálati szerzıdés megkötésére irányuló a
„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges
döntések

147/2012. (X. 15.) ÖH.

A
„Lajosmizse
város
csatornahálózatának
kiépítése
és
szennyvíztisztító telepének bıvítése projekttel kapcsolatos mérnöki és
mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzés lezárásához
szükséges döntések

148/2012. (X. 15.) ÖH.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti
és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyása

149/2012. (X. 15.) ÖH.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

150/2012. (X. 15.) ÖH.

Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett
2012. I. félévi tevékenységérıl

151/2012. (X. 15.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. október 15-én, 10.00 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Belusz
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter,
Kollár László, Baranyi-Rostás Rodrigó.
Orbán Antal képviselı bejelentéssel van távol a mai ülésünktıl.
A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

dr. Balogh László belsı ellenır
dr. Gazdag Judit jogi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Dodonka Csaba pályázati referens
Bai Tímea tanácsos
Bodáné Szabó Andrea vezetı tanácsos
Faragó Ágnes tanácsos
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı
Dr. Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje
Borsos Botond HBF Hungaricum Kft képviselıje

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
Orbán Antal képviselı társunk elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 7 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont
tárgyalására javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

2.

„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések

3.
4.

…/2012.

(…) Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések
Basky András
polgármester
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Basky András
Szabályzata módosításának jóváhagyása
polgármester
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5.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

6.

Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl

7.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

1. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a vásárokról és a piacokról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A rendelet módosítására több indok is volt, de leginkább a Mindszenti
virágárusítás miatt volt rá szükség. Ez most leszabályozásra került a rendeletben. Aki szeretne árulni a
temetı környékén, annak elıször be kell jelentkeznie az önkormányzatnál, a helyszínrajzok alapján le
lehet foglalni a helyeket, majd ki lehet fizetni. A rendelet-tervezet mellékletében láthatóak az
összegek. Az elıterjesztés 11. oldalán az 5.1 és az 5.2 pontoknál meg kellene határoznunk, hogy
mennyi legyen a napi díja ezeknek a helyfoglalásoknak. Természetesen itt csak a Mindszenthez
kapcsolódó termékeket lehet árulni, mécseseket, gyertyákat, virágot. A PTK bizottság tárgyalta,
kérdezem az elnök asszonyt, hogy milyen javaslatot tettek?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A javaslatunk a következı: a temetı bejárata melletti
elsı két hely 2000 Ft/nap, a további helyek bérleti díja pedig 1000 Ft/nap lenne.
Basky András polgármester: Tehát rögtön a bejárat melletti helyek, amelyek egyébként nagyobbak
is, 2000 Ft/nap lennének, a többi hely pedig 1000 Ft/nap lenne. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Apró Ferenc képviselı: Ha május 1-én akarok ott árulni, akkor azt ingyen megtehetem? Mert itt a
dátum le van szabályozva, október 15. és november 5. közötti idıre.
Basky András polgármester: A temetı területénél október 15-tıl november 5-ig lehet árulni, más
napokon nem, ez benne van a rendeletben. Ez kifejezetten a Mindszenthez kapcsolódó szolgáltatás.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A vásár nyitva tartásával kapcsolatban szeretném kérdezni,
hogy a nyári melegben nem-e lehetne, hogy korábban kezdıdjön az állatvásár? Szeretnénk, ha
mondjuk májustól szeptemberig korábban kezdıdhetne a vásár, mint 6 óra.
Basky András polgármester: Van-e valami javaslatod?
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, az 5 órai kezdés ideálisabb lenne.
Basky András polgármester: Nézek jegyzı asszonyra, hogy az állatorvos okozhat-e problémát, de
miután megmondjuk neki, hogy mikor kezdıdik a vásár, neki akkorra kell jönnie. A rendelet 3. § 3.
pontjában található a vásár nyitva tartása, itt ugye az van benne, hogy 6-12-ig tart nyitva a vásár, de
akkor kérem, hogy vegyük bele, hogy májustól-szeptemberig az állatvásár nyitva tartása 5-12-ig tart.
Természetesen ez a búcsúra nem vonatkozik, az továbbra is 6 órakor kezdıdik. Kérdezem a képviselı
társaimat, hogy ez így elfogadható? Amennyiben igen, aki egyetért a rendelet-tervezettel, az általam
elmondott módosítással és kiegészítésekkel, mégpedig, hogy az állatvásár nyitva tartása májustólszeptemberig 5-12 –ig, és a temetınél az árusítóhelyek 2000 Ft/nap, illetve 1000 Ft/nap legyen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal- tartózkodás,
ellenszavazat nincs – az alábbi rendeletet alkotta:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
32/2012. (...) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. vásár: országos állat és kirakodóvásár, búcsúvásár, heti állatvásár, (továbbiakban: vásár);
2. piac, termelıi piac: a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott
értékesítési hely és forma;
3. temetıi alkalmi árusítás: minden év október 15-e és november 5-e közötti értékesítési
forma és hely (a továbbiakban: temetıi árusítás).
4. háztáji mennyiség: az a mennyiség, amelynek mozgatása kézi erıvel lehetséges.
2. Vásár, piac helye és ideje
2. §
(1) A vásár helye: Lajosmizse, Vásártér, a Görgey Artúr út jobb oldala, a táblával jelölt helyen.
(2) A piac helye: Lajosmizse, Szent Imre tér, melynek északi oldalán kerítéssel körülhatárolt
részében zöldség-gyümölcs-, élelmiszer-, kisállat piac található. A Szent Imre tér déli oldalán
a kerítéssel körülvett részben a kirakodó-, és használtcikk piac van elhelyezve, a
körforgalomban kialakított árusító helyeken a termény-piac található. A Szent Imre tér nyugati
oldalán a körforgalmi közút szélétıl a vasútig terjedı terület a gépjármőrıl történı árusításra
szolgál.
(3) Termelıi piac helye: a Szabadság tér (22/2 hrsz) déli sarka, az önkormányzat által kialakított
asztalok és azok közvetlen környezete, ahol kert-, kiskerttulajdonos, termelı, ıstermelı
árusíthat saját terméket, terményt, gyümölcsöt, zöldséget háztáji mennyiségben.
(4) A háztáji mennyiséget meghaladó (jármőrıl történı) termelıi árusításra kizárólag a 22/1 hrszon lévı épülettıl északkeletre, a játszótérig terjedı térrészen van lehetıség.
(5) Temetıi árusítás helye: a Bajcsy-Zsilinszky utca (1378 hrsz.) temetık (római katolikus –
1686/1 és 1686/2 hrsz. és református – 1683 hrsz.) elıtti szakasza.
3. §
(1) A vásár (kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat) a minden évben elkészülı vásárnaptár szerint
évente 13 alkalommal, minden hó elsı vasárnapján kerül megrendezésre.
(2) A heti állatvásár minden héten csütörtökön, a búcsúvásár minden év augusztus utolsó
vasárnapján kerül megrendezésre.
(3) A vásár évszaktól függetlenül 06-12 óráig tart nyitva, kivéve
a) az állatvásárt, amely május 1-tıl szeptember 30-ig 05-12 óráig tart nyitva,
b) a búcsúvásárt, melynek nyitvatartása: 06-22 óra.
(4) A piac minden csütörtökön és szombaton kerül megrendezésre.
(5) A piac és a heti állatvásár amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az elızı munkanapon
kerül megtartásra.
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(6) A piac évszaktól függetlenül 06 - 12 óráig tart nyitva.
3. A piacok és vásárok rendje
4. §
(1) A piacon és a vásáron csak a Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó)
által kijelölt helyen szabad árusítani.
(2) Ha a kereskedelmi tevékenység engedélyhez kötött, csak az engedély bemutatása után lehet a
helyet elfoglalni.
(3) A piacon és vásáron a jármővek elhelyezésére táblával jelölt parkolóhelyek állnak
rendelkezésre. A parkolóban és a kerékpártárolóban elhelyezett jármővekért a Fenntartó
anyagi felelısséggel nem tartozik.
(4) Az árusítóhelyek, valamint a piac és a vásár területének tisztántartása a Fenntartó feladata.
5. §
(1) A piac területén a termékek árusítására az alábbi árusító helyek kerültek kialakításra:
a) zárt pavilonok,
b) nyitott pavilonok,
c) önkormányzati tulajdonú asztalok,
d) az árusok tulajdonát képezı asztalok,
e) a termény-piacon lévı elárusítóhelyek.
(2) A piacon a helyfoglalás sorrendje a következı:
a) a zárt és nyitott pavilonokban a tulajdonos vagy a bérlı a kirakodó részen,
b) az élelmiszerpiacon az önkormányzat tulajdonában levı, bérelhetı asztalok bérlıi és a
saját asztalok tulajdonosai,
c) a körforgalomban a kijelölt elárusítóhelyek bérlıi,
d) az alkalmi jelleggel árusításra érkezık.
(3) A bérelt árusító helyek a piac nyitása után egy óráig tarthatók fenn a bérlık részére. Ez
követıen a fenntartó a helypénz megfizetése mellett az arra igényt tartó árus rendelkezésére
bocsátja a helyet az aznapi árusítás céljára.
(4) A piac kirakodó és élelmiszerpiac részén jármő csak addig tartózkodhat, amíg az áru
kirakodása megtörténik. Ezt követıen a jármővet a parkolóban, kerékpártárolóban kell
elhelyezni.
6. §
(1) A vásár területén a termékek árusítására sorszámmal ellátott folyóméteres árusítóhelyek lettek
kialakítva.
(2) A vásáron a helyfoglalás sorrendje a következı:
a) a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérlıi,
b) érkezés szerint.
(3) A bérelt sorszámmal ellátott elárusítóhelyet a vásár nyitását követı egy órán belül el kell
foglalni, ellenkezı esetben a vásár rendezıje az elárusítóhelyet az aznapi árusításra másnak is
kiadhatja.
(4) A vásártérre az a jármő hajthat be, amelyen eladás céljából árut helyeztek el. A többi jármő a
vásártér közvetlen közelében lévı kialakított parkolóhelyet köteles igénybe venni.
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4. Helypénz, parkolási és egyéb díjak
7. §
(1) A vásáron és a piacon az árusítás helypénz, tartós igénybevétel esetén (legalább 3 hónap)
bérleti díj, a parkolóhelyek igénybevételét parkolási díj fizetésével lehetséges.
(2) A helypénz, a parkolási díj, valamint a bérleti díjak mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) A termelıi piacon az 5.000,- Ft/nap értéket meghaladó áru árusításához díjat kell fizetni,
melynek mértékét a 1. melléklete tartalmazza.
8. §
(1) Az 5.§ (1) bekezdésében foglalt árusító helyek bérelhetık az alábbi módon:
a) A zárt pavilonokat kizárólag bérlet alapján vehetik igénybe az árusok, legalább 3
hónap, legfeljebb 12 hónap idıtartamra.
b) A nyitott pavilonok és termény-piacon lévı elárusító helyek legalább 6 hónap,
legfeljebb 12 hónap idıtartamra bérelhetık.
c) Az önkormányzat tulajdonában lévı asztalok bérelhetıségének idıtartama legalább 3
hónap legfeljebb 12 hónap.
d) Az árusok tulajdonát képezı asztalok által elfoglalt hely után legalább 6 hónapra
legfeljebb 12 hónapra elıre helyfoglalási díjat kell fizetni. A saját tulajdonú asztalokat
névtáblával meg kell jelölni az azonosíthatóság céljából.
(2) A bérleti szerzıdést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Aki az (1) bekezdés d) pontjában foglalt helyfoglalási díjat nem fizeti meg, annak asztalát a
Fenntartó a piac területérıl elszállíthatja a tulajdonos kártérítési igénye nélkül.
9. §
(1) Az árusítóhelyek bérleti díját készpénzfizetési számla alapján
a) készpénz-átutalási megbízáson (csekken) a Fenntartó számlájára vagy
b) a helyszínen a helypénzszedık útján
kell megfizetni.
10. §
(1) A vásártéren a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérelhetık.
(2) A bérleti szerzıdést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérleti díjának idıtartama, mértéke, megfizetésének
módja:
a) fél éves idıtartamú bérlet esetén a bérleti díj 5 havi helypénz összegével egyenlı
mértékő, melyet egy összegben elıre kell megfizetni,
b) egy éves idıtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi helypénz összegével egyenlı
mértékő, melyet egy összegben elıre kell megfizetni.
(4) A bérleti díj megfizetése a szerzıdéskötés idıpontjában esedékes.
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11. §
(1) A helypénz beszedésének szabályai:
a) a helypénzt a vásáron és a piacon az elfoglalásra kerülı terület nagysága után, a
parkolási díjat a parkoló jármő típusa alapján kell helypénzbeszedık útján megfizetni
a bejáratoknál helyjegy, vagy (igény szerint) készpénzfizetési számla ellenében.
b) piaci és vásári helyjegyként csak nyomdailag elıállított, szigorú számadású
nyomtatványon a fenntartó által nyilvántartásba vett, lebélyegzett, vagy a Fenntartó
nevére elınyomtatott jegyet lehet felhasználni.
c) A helypénzbeszedı köteles az általa beszedett helypénzzel, parkolási díjjal a piacot,
vásárt követı munkanapon 12 óráig elszámolni a Fenntartó házipénztárában.
5. A temetıi alkalmi árusítás szabályai
12. §
(1) A temetıi alkalmi árusítás (a továbbiakban: temetıi árusítás) céljára a 2.§ (5) bekezdésében
megjelölt hely szolgál.
(2) A temetıi árusítás árusítóhelyeinek egysége 2 m2, kivéve a temetı bejáratai mellett lévı kétkét árusítóhelyet, amelyek egysége 4 m2. Az árusítóhelyek sorszámmal ellátottak.
(3) A temetıi árusítás kizárólag az alkalomhoz illı virág, koszorú, mécses árusítására
korlátozódhat.
(4) A temetıi árusítás az erre meghatározott díj házipénztári befizetésével és annak alapján
temetıi alkalmi árusítási helyjegy (a továbbiakban: helyjegy) igénylésével lehetséges.
(5) A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Temetıi árusításra kizárólag a befizetési
bizonylat és kitöltött helyjegy együttesen jogosít.
(6) Temetıi árusítás díját minden év szeptember 15-tıl lehet befizetni a Fenntartó
házipénztárában.
(7) A temetıi árusítás során a házipénztári befizetés igazolását és a helyjegyet a temetıi árusítást
végzınek magánál kell tartania, azt ellenırzés esetén fel kell mutatnia.
13. §
(1) A helyjegy adattartalma:
a) hitelesítı elemek:
aa) Lajosmizse Város Önkormányzat temetıi alkalmi árusítási helyjegy (… rendelet alapján)
felirat,
ab) sorszám,
ac) a Fenntartó bélyegzılenyomata,
ad) Lajosmizse Város Polgármestere aláírása;
b) felhasználás adatai
ba) felhasználás helye: a temetı elıtt felfestett árusítóegység száma szerint,
bb) felhasználás ideje: év/hó/nap formátumban,
bc) felhasználás jogosultsága: házipénztári befizetési bizonylat száma;
c) felhasználás szabályai
ca) a jegy nem mentesít a jogszabályok szerinti engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól,
cb) a temetıi árusítás során a használó a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja,
cc) a keletkezett hulladék tárolásáról és kezelésérıl a használó gondoskodni köteles.
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cd) a temetıi árusítás közérdekbıl bármikor megszüntethetı,
ce) a használat befejezését követıen az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül helyre kell
állítani.
6. Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet 2012. október 19. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2005.(II.18.) rendelete a
vásárokról és a piacokról,
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Basky András

Kutasiné Nagy Katalin

polgármester

jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: …………………………...

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet 32/2012. (...) önkormányzati rendeletéhez
A vásár, piac területére bevitt állatok, termények és egyéb területfoglalások helypénze, bérleti és
parkolási díjak
Fizetendı összeg (Ft)

Jogcím
1. Helypénz
1.1. Állatok Ft/db
1.1.1. Ló, szarvasmarha

600,- Ft-

1.1.2. Csikó, borjú

250,- Ft

1.1.3. Hízott sertés, anyakoca

180,- Ft

1.1.4. Malac

100,- Ft

1.1.5. Süldı

150,- Ft

1.1.6 .Juh, kecske

150,- Ft

1.1.7. Bárány, gida

100,- Ft

1.1.8. Nyúl, egyéb kisállat

50,- Ft

1.1.9. Napos baromfi

5,- Ft

1.1.10. Baromfi, egyéb szárnyasok

40,- Ft

1.2. Élelmiszerek
1.2.1. Tojás, tejtermék, zöldség, gyümölcs termények stb. Ft / m

150,- Ft

1.2.2. Kis láda / mőanyag 10, mőanyag 5, kismérető faláda / Ft/db

70,- Ft

1.2.3. mőanyag 30 mérető láda Ft/db

100,- Ft

1.3. Kirakodók
1.3.1. Büfé-kocsi, pecsenyesütık, üdítıital mérık Ft / m / nap

600,- Ft

1.3.2. Egyéb árusok sátrainak helyfoglalása Ft / m / nap

400,- Ft

1.3.3. Piaci bérelt fedett pavilonok helyfoglalása Ft / m / nap

200,- Ft

2. Bérleti díjak
2.1. Állandó, zárt pavilonok /Ft/hó/

8.000,- Ft

2.2. Nyitott pavilonok és terménypiaci árusító helyek bérleti díja Ft/ hó

5.200,- Ft

2.3. Piaci bérelt asztalok bérleti díja Ft /m /hó + helypénz

400,- Ft

2.4. Saját asztalok helyfoglalása Ft/ m/hó

250,- Ft

3. Parkolási díjak/vásárba bevitt jármővek is/
3.1. Árusoknak a vásárba bevitt gépjármőveik után Ft /nap

400,- Ft

3.2. Egy-kétfogatú szekér, kocsi

200,- Ft

3.3. Talicska, kézikocsi

50,- Ft

3.4. Motorkerékpár

60,- Ft

3.5. Személygépkocsi

200,- Ft
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3.6. 3.5 t. összsúly alatti tehergépjármő és személygépkocsi utánfutóval
Ft/alkalom.

400,- Ft

3.7. 3.5 t. összsúly feletti tehergépjármő és a traktor vontatóval /Ft/
alkalom/

600,- Ft

4. A termelıi árusítás díjai
4.1. központi parkbeli termelıi árusítás

300,- Ft/nap/méter,
1.500,Ft/(naptári)hét/méter,
5.000,Ft/(naptári)hó/méter

4.2. a háztáji mennyiséget meghaladó, (jármőrıl történı) termelıi
árusítás

4.1. pont díjtétel ötszörös
mértéke

5. A temetıi alkalmi árusítás díjai
5.1. A temetı bejárata melletti elsı két-két hely

2 000,- Ft/nap/hely

5.2. Egyéb helyek

1 000,- Ft/nap/hely

4. Egyéb
4.1. A piactéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja

100,- Ft

4.2. A vásártéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja

100,- Ft

4.3. A lakossági hirdetmények hangosbemondóban történı elhangzása
szó / Ft

20,- Ft

4.4. Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve búcsú alkalmával 1000,- Ft
- Ft/ nap
4.5. Elektromos áram biztosítása a piactéren Ft/ nap

500,- Ft

4.6. Körhintás, mutatványos Ft/m2.

150,- Ft
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2. melléklet 32/2012. (...) önkormányzati rendeletéhez
Ikt.sz .: …../20…..
BÉRLETI SZERZİDÉS
Mely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli a polgármester - mint
bérbeadó,
másrészrıl ...…………………………név………………………………adószám
…………………….telefon,………………………………………..cím sz. alatti lakos, mint bérlı
között a lajosmizsei vásártér kirakodó vásár területén a ……sorszámú …………..folyóméteres
árusítóhely 20.... évre történı bérbe adása tárgyában, az alábbiak szerint:
1. A bérlı 20....…év……………hónaptól, 20....év ………………………… hónapig bérli a fent
jelzett árusítóhelyet.
2. Az 1. pontban foglalt idıtartamra a bérleti díj:……….Ft,azaz ………………….Ft.
3. A bérlı tudomásul veszi, hogy a bérelt területet a vásár napján reggel 07 óráig el kell foglalni,
ellenkezı esetben a vásár rendezıje az árusítóhelyet másnak is kiadhatja.
4. A bérleti díj nem szolgáltatható vissza.
5. A vásár nyitva tartása: reggel 06 órától- 12 óráig.
6. A bérlı az árusítóhelyet köteles tisztán tartani, a vásár befejeztével a keletkezett hulladékot az
erre a célra kitett hulladékgyőjtıbe elhelyezni.
7. A bérlı a 2. pontban meghatározott bérleti díjat e szerzıdés aláírásával egy idıben, egy
összegben köteles megfizetni.
8. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó.
Lajosmizse, 20... .év………hó………nap
……………….
bérlı

………………
polgármester
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3. melléklet 32/2012. (...) önkormányzati rendeletéhez
Ikt.sz .: …../20…..
BÉRLETI SZERZİDÉS
Mely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli a polgármester - mint
bérbeadó,
másrészrıl ...…………………………név………………………………adószám
…………………….telefon,………………………………………..cím sz. alatti lakos, mint bérlı
között a lajosmizsei piactér területén a ……sorszámú …………..folyóméteres árusítóhely / pavilon
20.... évre történı bérbe adása tárgyában, az alábbiak szerint:
1. A bérlı 20....…év……………hónaptól, 20....év ………………………… hónapig bérli a fent
jelzett árusítóhelyet.
2. Az 1. pontban foglalt idıtartamra a bérleti díj:……….Ft,azaz ………………….Ft.
3. A bérlı tudomásul veszi, hogy a bérelt területet a piac napján reggel 07 óráig el kell foglalni,
ellenkezı esetben a vásár rendezıje az árusítóhelyet másnak is kiadhatja.
4. A bérleti díj nem szolgáltatható vissza.
5. A piac nyitva tartása: reggel 06 órától 12 óráig.
6. A bérlı az árusítóhelyet köteles tisztán tartani, a vásár befejeztével a keletkezett hulladékot az
erre a célra kitett hulladékgyőjtıbe elhelyezni.
7. A bérlı a 2. pontban meghatározott bérleti díjat e szerzıdés aláírásával egy idıben, egy
összegben köteles megfizetni.
8. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó.
Lajosmizse, 20... .év………hó………nap
……………….
bérlı

………………
polgármester
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2./ Napirendi pont
„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: 5 éve volt már, amikor kötelezı közbeszerzési eljárást kellett kiírni a
temetı üzemeltetésére. Mivel ez letelt, most újra ki kellett írnunk a közbeszerzést. A megadott
határidın belül 3 ajánlat érkezett be, a Babérkoszorú Temetkezési Kft-tıl, a Tankó- Walter és Társa
Kegyeleti Kft-tıl, és Suta Géza egyéni vállalkozótól. A bírálati szempontoknál figyelembe vettük a
köztemetés díját, az üzemeltetı által a fejlesztésekre fordítandó összeget (nettó Ft/év), az
ügyfélfogadási idıt, valamint a temetıbe látogatók közbiztonságának és a temetıi rend és vagyon
védelme érdekében vállalt temetıi ügyeleti idıt (hétvégén is) (óra/hét). A közbeszerzési eljárásnál
minden feltételnek együttesen kell teljesülnie, tehát ha valaki valamire nem ad ajánlatot, akkor azt
érvénytelennek kell tekinteni. Eredményes volt az eljárás, azonban az eredmények áttekintése után a
Tankó- Walter és Társa Kegyeleti Kft-t ki kellett zárni, hiszen nem adott ajánlatot a koporsós
köztemetésre, csak az urnásra, valamint a tisztázó kérdésre sem adott választ. A két megmaradt
ajánlattevı közül a Babérkoszorú Temetkezési Kft adta a kedvezıbb ajánlatot. Itt nem azt kell
néznünk, hogy kit szeretnénk, hanem, hogy ki adta a kedvezıbb ajánlatot. 10 nap áll rendelkezésre a
fellebbezésre, így tulajdonképpen október 25-én meg lehetne kötni a szerzıdést az új szolgáltatóval. A
PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban?
Keresztes Ferenc képviselı: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy én megértettem, hogy mi a
közbeszerzési eljárás rendje, ennek ellenére nem értek vele egyet. Hiszen Suta Géza nagy
közmegelégedésre végezte munkáját, és 300 000 Ft-ot ajánlott fel évente a temetı felújítására. A
Babérkoszorú Kft ennél jóval nagyobb összeget ígér, én azt gondolom, hogy ezt szépen bele fogja
építeni a temetkezési áraiba, így drágább lesz ez a szolgáltatás. Úgy látom, hogy a SZIGÜ-INRI Kft
áll a háttérben, akivel egyáltalán nincsenek megelégedve más településeken. Én nem javaslom, hogy ı
kapja meg a pályázatot.
Basky András polgármester: Teljesen egyet lehet érteni azzal, amit elmondtál. Kérdezem Borsos
Botondot, a HBF Hungaricum képviselıjét, közbeszerzési szakértıt, hogy mondja el, milyen
lehetıségeink vannak.
Borsos Botond HBF Hungaricum képviselıje: Gyakorlatilag bármilyen eredményt is hozunk,
akármelyik ajánlattevı megvizsgálhatja a dokumentumokat, és a döntıbizottsághoz fordulhat
jogorvoslatért. A jogorvoslat eredményeképpen a döntıbizottság büntetést szabhat ki az
önkormányzatra, ami milliós tétel általában, valamint a polgármesterre is, hiszen ı írta alá.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Keresztes Ferenc hozzászólásával kapcsolatban
szeretném elmondani, hogy a Suta Géza továbbra is végezheti a temetési szolgáltatást, a közbeszerzés
csak a temetı üzemeltetésére és fenntartására vonatkozik. Az emberek igénybe tudják venni mindkét
szolgáltató szolgáltatásait.
Basky András polgármester: Még egy dologgal szeretném kiegészíteni. Az üzemeltetési költségek a
temetések során képzıdnek. Ezzel évente el kell számolnia. Ezen kívül aláírásra kerül egy szerzıdés,
és ha nem tartja be a szerzıdésben foglaltakat, akkor fel lehet bontani azt. Ha nem lett volna
közbeszerzési kiírási kényszer, ki sem írtuk volna a pályázatot. De sajnos ki kellett írni, és aki a
kedvezıbb ajánlatot adja, azt kell kihirdetni nyertesnek. De ha valaki a Suta Gézával szeretné intézni
az ügyeit, megteheti.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Egyetértek én is az elhangzottakkal. Arra szeretném kérni jegyzı
asszonyt, hogy a szerzıdést maximálisan be kell tartatni, és ha valami nem stimmel, azonnal fel kell
bontani azt.
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Péli Szilveszter képviselı: Erre akartam én is felhívni a figyelmet, hogy a nyertes nyilván a
konkurenciát fogja látni a Suta Gézában, és szeretném, ha el lehetne kerülni, hogy veszekedés tárgya
legyen egy temetés.
Koller Dániel képviselı: A temetıi ügyelet mit jelent konkrétan? Hiszen 168 órát vállal, tehát ez
hétfıtıl-vasárnapig napi 24-át jelent. Ezt hogy fogja megoldani?
Borsos Botond HBF Hungaricum képviselıje: Ez nincs jelenleg leszabályozva. A nyertes
ajánlattevıt megkérdeztük, hogy az 1.800.000 Ft-ból mit fog megvalósítani, és többek között
szolgálati lakást is említett.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Az készenlét amire te gondolsz, de itt ügyeletrıl van
szó, fizikai jelenlétrıl.
Basky András polgármester: Amit a szerzıdésben lehet rögzíteni, azt nyilván megtesszük.
Apró Ferenc képviselı: Én a bizottsági ülésen elmondtam már a véleményemet, nem fogom
támogatni az új szolgáltatót. Nyilván a közbeszerzési szabályzat a nem jó, mert csak ránk nyomják,
hogy csak így lehet dönteni, másképp nem.
Basky András polgármester: A közbeszerzési törvény elıírásait követjük, nem tehetünk mást. Azt
gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy az eljárásban hiba van, és nem azt hoztuk ki nyertesnek,
aki valóban lett volna, akkor ez helyénvaló. De az, hogy mert valaki nem szimpatikus, mert én mást
szeretnék, és nem szavazom meg, az egy kényelmes dolog, mert nem vállalom fel azt a
konfliktusforrást, amit egy képviselınek fel kell vállalnia. Itt nem arról kell döntenünk, hogy kit
szeretnénk, hanem a legkedvezıbb ajánlatot tevıt kell választanunk. Sajnos nem tudunk mást tenni.
Szavaznunk kell. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy az eljárást lezáró döntésben a 3. oldalon a határozat-tervezetben, a kipontozott részre
kellene beírni, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Babérkoszorú Temetkezési Kft. Kérem, aki
egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9
igen szavazattal, 2 tartózkodással - ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

146/2012. (X. 15.) ÖH.
A kegyeleti közszolgálati szerzıdés megkötésére irányuló a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések

Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kegyeleti közszolgálati szerzıdés
megkötésére irányuló a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyja
a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés
mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének
megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás
nyertese a Babérkoszorú Temetkezési Kft.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény
kihirdetésére.
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3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
132/2012. (VIII. 16.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati
dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet megkötésére.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. október 15.

3./ Napirendi pont
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bıvítése projekttel kapcsolatos mérnöki és mőszaki ellenıri feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntésnél négy ajánlattevı volt összesen, ebbıl kettı volt érvényes a
tisztázó kérdések után. Két dolgot szerettünk volna látni, az egyik a nettó ár volt, a másik pedig a
mérnök/mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének gyakorisága (óra/hét). Ebbıl például egyértelmően
kitőnik, hogy több mint két ember átlagosan itt lesz. A legolcsóbb ajánlatot, mely 71 millió forint volt,
a Grontmij Canor Kft. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.) és UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 713.) közös ajánlattevık adták. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy míg az elızı döntésünknél
tulajdonképpen nincs semmiféle kontroll, hanem egy közbeszerzési cég intézte, addig itt van egy
közbensı kontroll, az elkészített anyagot fel kellett küldeni a KFF-nek, aki ezt a döntés tervezetet, ami
elıttünk van jóvá hagyta, tehát könnyebb helyzetben vagyunk, mint az elıbb. Reményeink szerint az
október 25-i ülésre a másik két csatornás pályázattal kapcsolatos eljárást lezáró döntést is be tudjuk
majd hozni.
Keresztes Ferenc képviselı: Ez egy nagyon speciális szakma, itt átfedés van a cégek között a
szakemberek tekintetében. Ha megkötjük a szerzıdést, az anyagi felelısséget ne hagyjuk majd ki
belıle, nehogy úgy járjunk, mint a mővelıdési házzal, hogy egy pár év eltelte után már beázott a tetı.
Halász Erik az Imperial Tender Kft képviselıje: Valamilyen biztosíték ki van kötve, kötbér
igények vannak, tehát ha hibásan teljesítenek, akkor lehet szankcionálni a mérnököket. Mindenképpen
van egy biztosíték.
Basky András polgármester: A szerzıdéshez már nem nyúlhatunk, ahogy az el lett fogadva, úgy
lesz.
Keresztes Ferenc képviselı: Akkor ez azt is lehetıvé teszi, hogy adott esetben, ha rosszul lesz
megépítve a csatorna, akkor semmiféle szankció nem lesz?
Basky András polgármester: Itt olyan sokrétő, összefüggı dolgok vannak, amelyek a felelısséget azt
gondolom, megosztják, és nem engedik azt, hogy bizonyos dolgok megvalósuljanak úgy, hogy az nem
megfelelı. Van a kivitelezı, a mérnökök, folyamatosan ellenırzés alatt lesz az egész beruházás. A
kifizetés csak akkor fog megtörténni, ha a próbaüzem letelik, ami fél év. Ez alatt kiderülnek a
problémák biztosan.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ezt egy belsı intézményesített ellenırzési rendszer
rendezi, hogy ha hibás teljesítés van, akkor mi történik.
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Akkor a mővelıdési háznál mi történt?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt a Gutiné tudja, de szerintem ott már lejártak ezek a
szavatossági idık.
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dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A mővelıdési háznál már lejárt, mert általában 10 év szokott lenni
a garancia.
Péli Szilveszter képviselı: A mővelıdési háznál hozzá kell tenni, hogy ott mást javasolt a kivitelezı,
mint ami meg lett csinálva.
Apró Ferenc képviselı: Keresztes Ferenc képviselı társam szerintem arra gondolt, hogy mi lesz ha
10 év múlva megsüllyed, akkor az kinek a hibája lesz, ki fogja kijavítani?
Basky András polgármester: A szerzıdéseknél általában benne van az, hogy egy bizonyos összeg
visszatartása kell addig amíg, a garanciák le nem telnek. Ez idı alatt bármi történik, és a kivitelezı
nem hozza helyre, akkor ez a fedezet. Akkor a határozat –tervezet 1. pontját kérem egészítsük ki,
mégpedig a következıvel: a közbeszerzési eljárás nyertese a Grontmij Canor Kft (1125 Budapest,
Nógrádi u. 8.) és UTIBER Kft (1115 Budapest, Csóka u. 7-13) közös ajánlattevık. Van-e még
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki így elfogadja a
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

147/2012. (X. 15.) ÖH.
A „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése
projekttel kapcsolatos mérnöki és mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzés
lezárásához szükséges döntések
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése projekttel
kapcsolatos mérnöki és mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és
az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a
közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely
szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Grontmij Canor Kft (1125 Budapest, Nógrádi u.
8.) és UTIBER Kft (1115 Budapest, Csóka u. 7-13) közös ajánlattevık.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény
kihirdetésére
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
100/2012. (VII. 05.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati
dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet megkötésére.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. október 15.

Józsáné dr. Kiss Irén 10.50 órakor elhagyta az ülést.

16

4./ Napirendi pont
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A bölcsıde SZMSZ módosítását el kell fogadnunk annak érdekében,
hogy az új feltételekkel tudjon mőködni az intézmény. Ezt az elıterjesztést most bizottság nem
tárgyalta, így elmondanám, hogy milyen módosítások lettek végrehajtva. Az elıterjesztés 15. oldalán a
12. pont 4-5. sorában pontosítanunk kell, mégpedig azt, hogy „betegség esetén a bejelentés napját
követı naptól lehet az ételt lemondani.” Aznapra már nem, hiszen az alapanyagok már meg vannak
vásárolva. A másik javaslatom módosításra pedig a 16. oldalon található, itt kérem, hogy a következı
mondatot egészítsük ki: „a gyermek bölcsıdei életének kialakításánál a szakmai elvek megszabta
kereteken belül figyelembe kell venni a nevelınek az otthoni szokásokat” mégpedig azzal, hogy a
szülınek is figyelembe kell venni a bölcsıde szabályait. Ezt fontosnak tartom, hiszen így lehetne jól
együtt mőködni. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy
aki az általam elmondott kiegészítésekkel elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
148/2012. (X. 15.) ÖH.
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata
módosításának jóváhagyása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata a Meserét Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását
elfogadja az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal hogy
• ahol a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde egységes Szervezeti
és Mőködési Szabályzata a „bölcsıdevezetı” és a „tagintézményvezetı” megnevezést
használja annak helyébe „szakmai vezetı” megnevezés lép,
•
a Házirend 12 pontjában a „Betegség esetén másnap reggel 8.00-ig történı bejelentés
esetén lemondásra kerül az étkezés” szövegrész helyébe a „Betegség esetén a
bejelentés napját követı naptól kerül lemondásra az étkezés.” szövegrész kerül,
• a Házirend 13. pontjának utolsó mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: „a
szülınek pedig a bölcsıdei szokásokat és házirendet.”

2.) A módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzata jóváhagyása napján lép hatályba.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. október 15.

5./ Napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mindenki tudja jól, hogy évek óta csatlakozunk ehhez az
ösztöndíjprogramhoz, hogy támogassuk a nehéz körülmények között élı fiatalokat a felsıfokú
tanulmányaikban. Az ösztöndíjprogramnak két típusa van, az „A” típusú pályázat esetén 10 hónap,
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azaz két egymást követı félév, a másik a „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat
egymást követı félév. Egy javaslatot tennék a határozat-tervezettel kapcsolatban, kérem a 3.
pontban egészítsük ki, hogy a támogatás mértéke maximum 5 000 Ft/fı/hó. Ez a kötelezettség
körülbelül fél millió forint szokott lenni a költségvetésünkben, de azt gondolom, hogy ezt
meg kell tennünk.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki az általam
elmondott kiegészítéssel elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

149/2012. (X. 15.) ÖH.
Csatlakozás a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
fordulójához.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatási hallgatók számára,
valamint a felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános
Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által
nyújtott támogatás egy fıre esı havi összege az Emberi Erıforrások Minisztériuma hivatalos
lapjában a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer intézményi
támogatására közzétett egy fıre esı havi összeg, maximum 5 000 Ft.
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhetı EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
5.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
6.) Az Önkormányzat megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 2012. október 26. napjáig juttassa el az
Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére.
Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester
Határidı: 2012. október 15., a nyilatkozat megküldésére: 2012. október 26.
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6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás,
illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Félévente számolunk be arról, hogy a kistérségnél milyen munka
folyik, milyen döntéseket hoztunk. A társulás 19 szervezettel kötött feladatellátási szerzıdést. A
társulás megalakulása óta folyamatosan bıvült a feladatellátás köre, gördülékenyen, magas
színvonalon, a lakosság megelégedésére látják el tevékenységüket a feladatellátó szervezetek.
A Társulás ellátta a kistérségi szintő feladat- és hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások
elıkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a
feladatellátások zökkenımentesen folytak 2012 I. félévében is. A jövıben is azon munkálkodnak a
munkatársak, hogy – figyelemmel a kistelepülések igényeire is – az egész kistérség fejlıdését szem
elıtt tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthasson a Társulás a települések lakossága
számára.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
polgármesteri beszámolóról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
150/2012. (X. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás,
illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl készített
szakmai beszámolóját.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. október 15.

Józsáné dr. Kiss Irén 11.10 órakor visszatért az ülésre.

7./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Múlt hónapban értesültünk arról az örömteljes hírrıl, hogy nyert az
óvoda a DAOP pályázaton, mégpedig az óvoda korszerősítésére, bıvítésére. A pályázattal
kapcsolatosan két közbeszerzést kell lebonyolítani, az egyik az eszközbeszerzésre vonatkozik, a másik
a kivitelezésre. Ez volt az oka annak, hogy a közbeszerzési tervet módosítani kellett.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy
aki elfogadja a közbeszerzési terv módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
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151/2012. (X. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának
2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és az elıterjesztés melléklete
szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. október 15.

Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk,
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Józsáné dr. Kiss Irén kér
szót.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Egy kéréssel szeretnék fordulni képviselı társaimhoz.
Lajosmizse várossá nyilvánításának 20. évfordulója lesz jövıre. Ennek tiszteletére egy
eseménysorozat lebonyolítására szeretnék javaslatot tenni, melyhez kérném a segítségüket. Ennek a
rendezvénysorozatnak nyilván lesznek költségei, ezt a jövı évi költségvetés megtervezésekor
figyelembe kell venni. Javasolnám, hogy hozzunk létre egy bizottságot, mely kézben tartaná,
szervezné az egészet. A PTK bizottság is szívesen részt venne ebben a munkában. A múlt hét pénteken
volt egy szponzori találkozó, hiszen sokszor a lajosmizsei cégek nem is nagyon tudnak egymásról.
Elsısorban nekik kellene segíteni abban, hogy el tudják adni a termékeiket. Ezek az együttmőködések
elısegítenék a vállalkozások fellendülését, gyarapodását. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény vállalja, hogy ingyenesen közzéteszi a különbözı cégek hirdetéseit. A szponzori találkozó
megtartására negyedévente, félévente kerülne sor. Addig pedig kitalálnánk, hogy hogyan mőködhetne
az egész.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a felvetést, mindenképpen támogatható az ötlet.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 11.25
órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı
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