Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/3/10/2012.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. július 5.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012. (……..) önkormányzati
rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségrıl
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2012. (……….) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2012. (……….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

95/2012. (VII. 05.) ÖH.

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú,
„Lajosmizse
település
folyékony
hulladéklerakó
rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész
rendelkezésre állása

96/2012. (VII. 05.) ÖH.

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú,
„Lajosmizse
települési
szilárd
hulladéklerakó
rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész
rendelkezésre állása

97/2012. (VII. 05.) ÖH.

Lajosmizsei Város Önkormányzat részére
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása

98/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt
ülés
elrendelése
kapcsolatosan

99/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt ülés határozata

100/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt ülés határozata

101/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt ülés elrendelése alkuszi ajánlatok tárgyalására

102/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt ülés határozata

103/2012. (VII. 05.) ÖH.

Zárt ülés határozata

104/2012. (VII. 05.) ÖH.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza
és Könyvtára Alapító Okirata

105/2012. (VII. 05.) ÖH.

XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása

szennyvíz

beruházással

106/2012. (VII. 05.) ÖH.

A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére és a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárások
lebonyolítójának kiválasztása

107/2012. (VII. 05.) ÖH.

Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

108/2012. (VII. 05.) ÖH.

Kegyeleti és hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés
megkötésére
irányuló
közbeszerzési
eljárással
kapcsolatos döntés

109/2012. (VII. 05.) ÖH.

Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat
adása

110/2012. (VII. 05.) ÖH.

Apró Ferenc módosító indítványa

111/2012. (VII. 05.) ÖH.

Lajosmizse belterületi (Erkel Ferenc utca)
259. hrsz.-ú ingatlan ismételt értékesítése

112/2012. (VII. 05.) ÖH.

Pszichológusi és gyógypedagógusi
feladatellátás további mőködtetése

113/2012. (VII. 05.) ÖH.

A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12,
2540/1, 2540/13, 2541/4 hrsz-ú közterület névadása
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JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. július 5-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, BaranyiRostás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Koller
Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szilveszter,
A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

dr. Balogh László
Sápi Tiborné
Guti Istvánné
Bíró Tiborné
Horváth Sándor
Kasnyikné Földházi Tünde
Skultéti Jánosné
Rapi Zoltán
Dodonka Csaba (Zárt ülés 1. napirendjéhez önkormányzat részérıl
szakértı)
Dömötör Klára Edit (Zárt ülés 2. napirendjéhez önkormányzat részérıl
szakértı)
Gulyás Attiláné (Zárt ülés 2. napirendjéhez önkormányzat részérıl
szakértı)
Nagy Judit (Zárt ülés 3. napirendjéhez önkormányzat részérıl szakértı)
dr. Szeberényi Gyula Tamás (Zárt ülés napirendjeihez önkormányzat
részérıl jogi szakértı)
Hegyes Lajos (Imperiál Tender képviselıje)
Szabó Rita (Harmónia Group képviselıje)
Rozgonyi Tibor (Optomális Kft. képviselıje)
Zvara Péter (BAG Zrt. képviselıje)

Jegyzıkönyvvezetı:

Márton Györgyné
Ollósi Anikó

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a júliusi testületi ülésünkön. Korábban
úgy terveztük, hogy júliusban nem lesz ülésünk, ám mégis úgy alakult, hogy szükséges volt a Képviselıtestület összehívása. Egyes projektek miatt nem szabad várni, és lehet, hogy még rendkívüli ülést is kell
majd tartanunk.
A Képviselı-testület határozatképes, mivel, mindenki, azaz 12 fı jelen van.
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. A zárt ülés napirendjével együtt 14.
napirendi pontunk van. A napirendeken változtatni nem kívánok, ám menet közben lehet, hogy lesz olyan
pontunk, melyet zárt ülés keretében kell tárgyalnunk, mert az önkormányzat üzleti érdekei így kívánják
meg. A pontokon változtatni nem kívánok. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi
pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
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Napirend

Elıterjesztı

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási
kötelezettségrıl

Basky András
polgármester

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról

Basky András
polgármester

3.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Basky András
polgármester

4.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának felülvizsgálata

Basky András
polgármester

5.

XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása

Basky András
polgármester

6.

Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések

Basky András
polgármester

7.

Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések

Basky András
polgármester

8.

Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása

Basky András
polgármester

9.

Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Basky András
polgármester

10.

Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése

Basky András
polgármester

11.

A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4 hrsz-ú
közterületek névadása

Basky András
polgármester

12.

Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi ajánlatokkal
kapcsolatos döntés

Basky András
polgármester

13.

Interpelláció

Basky András
polgármester
Zárt ülés

1.

Közalkalmazotti jogviszony, magasabb vezetıi beosztás megszőnése lemondással
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Basky András
polgármester

1. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az
Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségrıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Kötelezettségünk szerint szabályozni kell, az önkormányzatnál is és az
önkormányzat intézményeinél is a leltározást. Meg kell határozni azt, hogy hány évente teszünk ennek
eleget, jelenlegi szabályozásunk szerint két évente történik. Az anyagot tárgyalta a PTK, elfogadásra
javasolják, a két évente történı leltározást.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele,
hozzászólása? Nincs. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal- tartózkodás nincs- 1 ellenszavazattal – az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012. (……..)
önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél
a leltározási kötelezettségrıl

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. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat
által fenntartott intézmények az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben (továbbiakban: Áhsz.)
meghatározott feltételek fennállása esetén az Áhsz-ben meghatározott leltározási
kötelezettségüknek kétévenként tesznek eleget.
2. §
(1) Ez a rendelet a 2012. július 10. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a leltározási
kötelezettségrıl szóló 32/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012…………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Jelen napirendünket is tárgyalta a PTK, akik elfogadásra javasolják.
A rendeletünk a talajterhelési díjról szól. Némi változás történt.
Nagymértékben változott a díj mértéke. Azokon a területeteken ahol már csatorna ellátottság van, és ott
nincsenek rákötve a csatorna hálózatra, ott talajterhelési díjfizetési kötelezettség van. Az emelkedés
mértéke körülbelül a tízszerese a korábbinak. Mindenkit arra biztatunk, és általában élnek is azzal a
lehetıséggel, hogy rákötnek a csatornahálózatra. Sokkal olcsóbb rákötni a hálózatra és pár száz forintért
elvitetni csatornán keresztül a szennyvizet, mint akár 1000 forint körüli összeget is fizetni a
talajterhelésért.
Jelen pillanatban ez azokra vonatkozik, akik most olyan helyen laknak, ahol csatornahálózat található.
Az önkormányzat segítségképpen létrehozta a Vizi közmő társulatot, így a rákötésnél segítséget tudunk
nyújtani. Korábban a hetven év feletti lakosok 5 évre mentesültek a díjfizetés alól, a változások után, ez
egy évre módosult.
Az eddigiekhez képest ezek a változások, amik bevezetésre kerültek, ezeket szerettem volna elmondani.
A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy valakinek van kérdése a rendeletmódosítással kapcsolatban?
Apró Ferenc kér szót.
Apró Ferenc képviselı: Ha jól értem, ahol már elkészült a csatornahálózat és nem kötnek rá, ott
talajterhelési díjat kell fizetni.
Basky András polgármester: Ez korábban is így volt, ebben nem történt változás.
Apró Ferenc képviselı: Lajosmizsén, legalább 11 olyan személyt, családot tudok, akik szeretnének
rácsatlakozni a csatornahálózatra. İk az Arany János utca, Ceglédi út végén található ingatlanok. İk
szeretnének környezet tudatosan élni, ám nem engedélyezték nekik a rácsatlakozást.
Basky András polgármester: Az általad említett területen a Scania beruházás kapcsán került kiépítésre a
csatornahálózat.
Ez egy önerıbıl megvalósult beruházás, így erre a hálózatra más szabályok vonatkoznak, így a
rácsatlakozás menete is egészen más.
A közremőködı szervezettel kell egyeztetnünk, az ı engedélyükkel lesz majd lehetséges a rácsatlakozás.
Sokféle megoldás van, de még nem tudom mi lesz a megoldás.
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm, látom, hogy folyamatban van a kérdés rendezése.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Egyéb kérdése van valakinek?
Orbán Antal kér szót.
Orbán Antal képviselı: Köszönöm a szót!
Az lenne a kérdésem, hogy az érintett ingatlanok számáról van esetleg információnk:
Gulyás Attiláné csoportvezetı: Igen, az érintett ingatlanok száma, kb. 100-as nagyságrendre tehetı.
Orbán Antal képviselı: A rendelet hatálybalépése után már ezt a díjat kell fizetniük az érintetteknek?
Basky András polgármester: Már most is ezt a díjat kell fizetni.
Orbán Antal képviselı: Véleményem szerint türelmi idıt kellett volna adni.
Basky András polgármester: A helyzet az, hogy az egyetlen lehetıség, amivel kicsit kedvezni tudunk az
érintetteknek, az-az említett egy év. Erre akkor van lehetıség, ha a törvényben meghatározottaknak
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megfelel, többek között annak, hogy a 70. életévét betöltötte e. Ha ezeknek nem felel meg, akkor
kötelessége fizetni a díjat.
Belusz László kér szót.
Belusz László képviselı: Köszönöm a szót.
Az említett egy év, az egyszer egy év, vagy adott esetben hosszabbítható? A másik kérdésem az, hogy
egy év mentességet az önkormányzat engedélyezi, vagy központi?
Basky András polgármester: Az önkormányzat engedélyezi, és csak egyszer teheti ezt meg. Mindenki
másnak, aki nem kötött rá, azoknak talajterhelési díjat kell fizetniük.
Orbán Antal kér szót.
Orbán Antal képviselı: Az lenne még a kérdésem, hogy az érintett családok valamilyen formában
kaptak értesítést?
Basky András polgármester: Természetesen. Egyrészt a hírlap útján, másrészt a Bácsvíz nyilvántartása
alapján az adóhivatal küld értesítést.
Egyébként ezt már mindenki tudja, értesült róla.
Annyit tudunk tenni, hogy az egy év türelmi idıt engedélyezzük azoknak, akik megfelelnek a
feltételeknek.
Mi arról dönthetünk, hogy ezt az egy évet engedélyezzük.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, és egyetért azzal, hogy engedélyezzük az említett egy év idıtartamot, ez alapján a rendelet
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2012. (………..)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglalt 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. §
(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ktd. tv.)
meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérıl évente bevallást tesz
a Ktd. tv-ben meghatározott idıpontig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Adó- és
Pénzügyi Iroda adócsoportjához (továbbiakban: adócsoport) a rendelet 1. mellékletét
képezı bevallási nyomtatványon.
(2) Az adócsoport részére a Bácsvíz Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása
és ellenırzése érdekében tájékoztatást küld a tárgyévet követı év február 28. napjáig.
(3) Az adócsoport a kibocsátót terhelı talajterhelési díj mértékét határozatban állapítja meg a
Ktd. tv. 12. §-ban meghatározottak szerint.
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı a Ktd. tv.-ben leírtak szerint.
(5) A talajterhelési díjat Lajosmizse Város Önkormányzat 10402599-00026408-00000008
számú talajterhelési díj fizetési alszámlája javára kell befizetni.
(6) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) talajterhelési díj
fizetési alszámláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követı hónap 10. napjáig az
önkormányzati környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
(7) Az adócsoport a kibocsátók általi vízfogyasztásról beadott bevallást ellenırzés céljából
összeveti a szolgáltató által megküldött vízfogyasztási listával.
2. §
(1) A talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1)
bekezdésében meghatározott határidıig 50%-os kedvezményt biztosít azon kibocsátó
részére, akinek háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülálló esetében a
300 %-át.

(2) Talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít
a) az egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó részére,
b) az önálló háztartásban élı kibocsátó házastársak, illetve élettársak részére, ahol
mindketten 70 éven felüliek.
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(3) A rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet a tárgyévet követı
év március 31. napjáig, az adócsoporthoz lehet benyújtani. Az adócsoport a kérelemrıl
határozattal dönt.
3. §
(3) Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba.
(4) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a talajterhelési
díjról szóló 40/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelete.

Basky András:
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. …………
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 27/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY …………… ÉVRİL
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a talajterhelési díjról szóló
rendeletéhez
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéséhez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz
tárgyévet követı év március 31-ig.)
1.

A díjfizetı (kibocsátó)

1.1. Neve (cégneve): ................................................................................................................
1.2. Anyja neve: ......................................................................................................................
1.3. Születési helye, ideje: .......................................................................................................
1.4. Adóazonosító száma vagy adószáma: ..............................................................................
1.5. Statisztikai számjele: ........................................................................................................
1.6. Lakóhelye: ........................................................................................................................
1.7. Levelezési címe (irányítószám, település, közterület, házszám): .....................................
..................................................................................................................................................

2.

A díjfizetéssel érintett ingatlan

2.1. Címe: ................................................................................................................................
2.2. Helyrajzi száma: ...............................................................................................................

3.

Az ingatlan tulajdonosának

3.1. Neve (ha nem azonos a díjfizetıvel): ...............................................................................
3.2. Anyja neve: ......................................................................................................................
3.3. Születési helye, ideje: .......................................................................................................
3.4. Lakóhelye: ........................................................................................................................
3.5. Levelezési címe: ...............................................................................................................
4.

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
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4.1. A felhasznált (vízmérı alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben: .......................................................... m3

(Ha vízmérı nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerint átalány
vízmennyiséget kell beírni.)
4.2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ........................................................... m3
4.3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz

mennyisége: ........................................................................................................................ m3
4.4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: ..................................................................... m3
4.5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével): ............................................ m3
4.6. A talajterhelési díj egységmértéke:……….. Ft/m3
4.7. Területérzékenységi szorzó: 1,5
4.8. A számított talajterhelési díj (5.sor*6.sor*7.sor): ..................................................................................... Ft
4.9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: ................................................................................ Ft
4.10. Fizetendı talajterhelési díj: ..................................................................................................................Ft

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

…………………………………, …………….év …………….…..….hó ……………nap

……………………………………….
az adózó vagy képviselıje
(meghatalmazottja) aláírása
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3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ez egy olyan napirend, melyet, mint az ÖIB, mind a PTK bizottság
nagyon alaposan átbeszélt, hosszan tárgyalták. Az elıterjesztéshez képest is történt módosítás, és én is ez
alapján szeretném majd szavaztatni.
Az egyik ok, ami miatt gyakran kell tárgyalnunk ezt a rendeletünket, az-az, hogy mindig a változásokhoz
kell nekünk is igazítanunk.
Az egyik az, hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottaknak kompenzációt kell adnunk,
pontosabban arról beszélek itt, mely kompenzációt a kormányrendelet meghatározott.
A következı tétel a közfoglalkoztatásra vonatkozik.
A következı módosítás a szeméttelep rekultivációhoz kapcsolódik, az áfa változás miatt kell tárgyalnunk.
A saját erı tekintetében kell vállalnunk az áfa emelés utáni összeget. A 90 %-os támogatási összeg után
az emelést is az állam vállalja.
A következı tétel, a munkagépvásárlásra történı elkülönítés, az összeg 4 millió forint lenne. Korábban
volt két pályázatunk. Egy egyiken egy gépet szerettünk volna vásárolni, sajnos ezt nem részesítették
támogatásban. A másikon eszközök beszerzést igényeltünk. A gép beszerzés pályázatát újra szeretnénk
majd benyújtani, hogy a megnyert eszközöket majd használni is tudjuk.
Szeretnénk majd segítséget nyújtani az Alapítványnak a pályázaton megnyert eszközök beszerzése
kapcsán. A pályázat utófinanszírozott, így elıre meg kell venni az eszközöket, így rendelkezésre kell
állnia az önerınek. Az alapítványnak nem áll rendelkezésére ekkora összeg, így szeretnénk ıket segíteni
abban, hogy mi megelılegezzük a szükséges pénzeszközt, ık pedig majd visszautalják, és így mindenki a
pénzénél lesz.
A határozat – tervezetek tekintetében, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne úgy megoldani
ezt a pénzügyi tranzakciót, hogy az törvényes legyen. Idıközben kértünk állásfoglalást
kormányhivataltól, annak érdekében, hogy semmilyen szabályt ne szegjünk meg. A válasz még nem
érkezett meg, így ezt a döntést még nem hoznánk most meg.
A határozatokat egyenként szavaznánk.
Van egy határozat – tervezetünk, mely a helytörténeti múzeumra vonatkozik.
Itt arról lenne szó, hogy korábban már megállapítottuk hogy a helytörténeti múzeum tartozik az
önkormányzatnak kb. 1 600 000 Ft összeggel. Szóba került, hogy a tartozás összegét a múzeum
munkával tudná le, tehát valamilyen módon elengednénk, illetve munkát biztosítanánk az adósság fejébe.
A PTK és az ÖIB bizottságok is tárgyalták.
Kérdezem az Elnök Asszonyokat, hogy szeretnének e valamit elmondani?
Józsáné dr. Kiss Irén Elnök Asszonynak adom a szót.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm a szót.
Valóban, ahogyan azt Polgármester Úr is elmondta, a bizottságok hosszan tárgyalták a módosításokat.
Az említett határozat – tervezet tekintetében szeretném azt elmondani, hogy Holminé Sebık Márta Elnök
Asszony vetette azt fel, hogy a tartozást nem elengedni kellene, hanem valamilyen módon ledolgoztatni.
Az én álláspontom is az, hogy egy olyan megoldást kell kitalálnunk, mely mindenki számára kedvezı
lehet. A megoldás véleményem szerint kirajzolódni látszik, a 4-es napirend kapcsán, a Mővelıdési Ház
Alapító Okiratának tekintetében Guti Istvánné kéri, hogy a múzeum és győjteményi tevékenység
szakfeladatként történı bevétele történjen meg. Ezen túl kéri az önkormányzattól az elıirányzat
biztosítását is az említett tételre vonatkozóan.
Természetesen, ha ezeket a feladatokat biztosítani kell, akkor ahhoz a pénzügyi forrásokat is
rendelkezésre kell bocsájtani. Itt majd eldıl, hogy Intézményvezetı Asszony hogyan kíván gondoskodni
errıl, hogyan fogja majd biztosítani. Esetleg saját alkalmazottakkal, új munkatárs felvételével, esetleg
külsı szakértı bevonásával.
Jelen esetben az utóbbi verziónál jön képbe az, hogy esetleg a Lahának lesz lehetısége az említett tartozás
összegét ledolgozni.
A PTK erre vonatkozóan tett javaslatot.
Köszönöm szépen!
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen!
A következı rendelet módosításban ez már benne lesz. Látható mindenki számára az, hogy a múzeum
mennyit dolgozik, akár a Lajosmizsei Napok tekintetében is. Pontosabban látható, hogy Skultétiné Ibolya
mennyit dolgozik, akár az egyéb rendezvények kapcsán is. Mindig történik itt valami.
Véleményem szerint ez inkább egy technikai jellegő kérdés lesz.
Amennyiben nincs kérdés, elıször a rendelet – tervezetet szavaztatnám, azután egyenként a határozat –
tervezeteket.
Kérem, hogy aki elfogadja, és egyetért a rendelet módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
28/2012. (……...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011.
(IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012.
(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések
lépnek:

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012.
évi költségvetésének]
„
a)

tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét

2 103 401

e Ft-ban

1 462 552

e Ft-ban

640 849

e Ft-ban

2 276 338

e Ft-ban

1 529 070

e Ft-ban

727 005

e Ft-ban

bc) pénzforgalom nélküli kiadások

20 263

e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

0

e Ft-ban

20 263

e Ft-ban

aa) mőködési költségvetést
ab) felhalmozási költségvetést

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést
bb) felhalmozási költségvetést

és céltartalék
hagyja jóvá.”

2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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szóló
szóló
szóló
szóló
szóló
szóló

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

szóló
szóló
szóló
szóló
szóló

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı

A kihirdetés napja: 2012. ……………..
/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı
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1. melléklet a 28/2012. (……...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása
Ezer Ft-ban

Megnevezés

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelı
járulék

Dologi és
egyéb
folyó
kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

Támogatásértékő
mőködési kiadás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése,
szállítása, átrakása

370000

4.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

5.

2.
3.

G.
Mőködési
célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Általános
tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Összesen

Engedélyezett
létszámkeret (fı)

1 660

1 660
200

200

381103

0
191 292

191 292

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

6.

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

422100

1 960

7.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522001

12 660

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

520

520

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

680002

9 571

2 155

2 397

14 123

8

8 520

2 203

7 470

18 193

6

37 500

8.
9.
10.

0

Zöldterület-kezelés (Park)

813000

11.

Közvilágítás

841402

37 500

12.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

7 410

13.

Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

14.

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása

890441

15.
16.
17.

890442

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

18.

Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés

960302

19.

Önkormányzati jogalkotás

841112

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

841126

21.
22.

Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)
Összesen

4 000

16 660

7 410
9 045

9 045
0

3 146

425

5 545

1 449

3 571

890506
931102

20.

1 960

100

100

4 295

11 289

100

100
210 500

11 286

26 782

6 600

7 506

3 500

147 150

13 738

90 758

147 150

17

20 263

292 169

3 800

3

502 669
24 223

66 172

51

158 156
6 600

9 345

0

20 263

409 592

292 169

24 223

1 040 620
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2. melléklet a 28/2012. (………..) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása

Megnevezés
1. Önkormányzati jogalkotás
2. Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység
3. Önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenysége
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
5. Összesen

A.

B.

C.

D.

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelı
járulék

Dologi és
egyéb folyó
kiadás

841112

22 360

5 489

3 220

841124

40 057

10 120

7580

841126

103 254

24 947

841133

22 333
188 004

E.

Beruházás

F.

G.

Összesen

Engedélyezett
létszámkeret (fı)

31 069

1

58 207

11

39 244

167 445

33

5 541

5 140

33 014

6

46 949

55 184

290 587

51

450

450

„
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3. melléklet a 28/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei
Megnevezés
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.1.2.1. Helyi adók
1.1.2.2. Átengedett központi adók
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások
1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill.
támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen
1.1.4.1.1.ebbıl: tám.értékő mőködési bevétel
társadalombiztosítási alaptól
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson
kívülrıl
1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel
1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
(09/45)
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei
1.2.2. Felhalmozási támogatások
1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Államháztartáson kívülrıl
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás
mőködési célra
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és
kötvénykibocsátás felhalmozási célra
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási
mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

Ezer Ft-ban
D.

A.

B.

C.

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

IGSZ és
intézményei

26 533
7 040

141 699
82 745
0

1 294 320
22 460
586 432
264 911
314 521
7 000
628 998
448 700

0

13 325

Összesen

1 462 552
112 245
586 432
264 911
314 521
7 000
628 998
448 700
0
13 325
0

166 973
56 430
56 430

19 493
19 493

0

58 954
44 929

166 973
134 877
120 852

44 929

44 929

14 025

14 025

0

0

0

0

0

640 849
4 800
1 500
3 300
0
0

0
0

636 049
22 723

0

640 849
4 800
1 500
3 300
0
0
0
0
636 049
22 723

0

613 326

613 326
0

0
1 935 169
162 437
75 565
86 872
10 500

26 533

0
141 699

10 500

0
0
2 103 401
162 437
75 565
86 872
10 500
0
10 500
0

10 500
2 108 106

10 500
26 533

141 699

2 276 338

264 054

803 432

1 067 486

„
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4. melléklet a 28/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1.

Normatív hozzájárulások

448 700

1.1.1.

Lakosságszámhoz kötött

57 688

1.1.2.

Feladatmutatóhoz kötött

391 012

1.2.1.

Közoktatási feladatok

269 820

1.2.2.

Szociális feladatok

98 212

1.2.3.

Globális feladatok

80 668

2.

Központosított elıirányzat

0

3.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.1.

Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

3.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.3.

Szociálpolitikai juttatásokra

4.

Egyéb központi támogatás

5.

Mőködési támogatások összesen

166 973
54 885
88
112 000
13 325
628 998

„
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5. melléklet a 28/2012. (………..) önkormányzati rendelethez
„2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési bevételek
Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
Önkormányzat Hivatal

Megnevezés
1.

eredeti előirányzat

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

4 069

4009

1.1. Közfoglalkoztatás
Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önk-któl és ktgvetési
2.
szerveiktıl
2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre

4 069

4009

17 037

15 484

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás

4 928

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális

14 947
12 109

2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás
3.

Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól

537
35 324

3.1. Közoktatás

26 962

3.2. Szociális

6 320

3.3. Logopédia

2 042

4.

0

Támogatásértékő mőködési bevételek

56 430

21

19 493

6. melléklet a 28/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„2.5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése

Megnevezés
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
1 500

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése
Megnevezés
1. Önkormányzati lakások értékesítése
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
1500
1800
3 300

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.

Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén
KEOP-4.9.0/11-2011-0072
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"
DAOP-4.2.1-11

22 723
63 952
101 530
248 344
199 500

6.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülrıl

613 326

7.

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

636 049

„
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7. melléklet a 28/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„
„3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei
Ezer Ft-ban
A.

1. Költségvetési bevételek

B.

IGSZ

1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek
1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól
1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

23

C.

EGYSZI

E.

FIÁI

Mővelıdési
Ház
4 054
4 054
0

F.

J.

Óvoda

Összesen

61 393
61 393
0

54 891
9 962
44 929
44 929
44 929

15 425
5 644
9 781
9 781

5 936
1 692
4 244
4 244

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

61 393
0

54 891
0

15 425
0

4 054
0

5 936
0

61 393
120 669

54 891
90 786

15 425
385 735

4 054
46 609

5 936
159 633

141 699
82 745
58 954
58 954
44 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 699
0
0
0
0
141 699
803 432

8. melléklet a 28/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
Polgármesteri
Hivatal

IGSZ és
intézményei

294 373

290 137

944 560

1 529 070

1.1.1. Személyi juttatás
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási
adó

26 782

188 004

532 510

747 296

13 738

46 949

137 956

198 643

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

90 758

55 184

274 094

420 036

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1. Költségvetési kiadások
1.1. Mőködési kiadások

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson
kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás

163 095

163 095

6 600

6 600

9 345

9 345

147 150

147 150
0

1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás

0

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások

725 984

450

571

727 005

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

409 592

450

571

410 613

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

292 169

292 169

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

24 223

24 223

0

0

24 223

24 223

1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson
kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

0
0

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások

20 263

1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.

céltartalék

0

0

20 263

20 263

1 040 620

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított támogatás

20 263

1 067 486

290 587

945 131

2 276 338
1 067 486

Céltartalék részletezése
Ezer Ft-ban
Önkormányzat

Megnevezés
1. Intézmények mőködési kiadása
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus,
tagdíjak)
3. Múzeum kiadásai

15 538

4. Céltartalék összesen

20 263

2 725
2 000

„
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9. melléklet a 28/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban
Polgármesteri
Önkormányzat
Hivatal
eredeti elıirányzat

Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai
korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai
korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját
forrás)
Felújítás összesen
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)
Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)
Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés –
korszerősítés” DAOP-4.2.1-11
Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés
DAOP-4.2.1-11
Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.)ÖH
(Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)
Járdaépítés
Tőzbiztos szekrény (anyakönyv)
Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)
Mezıgazdasági munkagép vásárlása
Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

248 344
43 825
292 169
63 952
7 580
101 530
18 230
199 500
10 500
3 000
800
450
500
4 000
409 592

450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése
Megnevezés
1.
2.
3.

Elsı lakáshoz jutók támogatása
Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson
kívülre

Ezer Ft-ban
Önkormányzat
Hivatal
eredeti elıirányzat
1 500
22 723
24 223
„
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10. melléklet a 28/2012. (………..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
1. Költségvetési kiadások
1.1. Mőködési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson
kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1. Általános tartalék
1.4.2. Céltartalék
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

A.
IGSZ

B.
EGYSZI

C.
FIÁI

E.
Mővelıdési Ház

F.
Óvoda

J.

182 062
48 824
13 139
120 099
0

145 452
74 294
18 799
52 359
0

401 160
271 144
69 794
60 222
0

50 663
26 762
7 225
16 676
0

165 223
111 486
28 999
24 738
0

0

225
225

0

0

346
346

0

0

0

0

0

Összesen
944 560
532 510
137 956
274 094
0
0
0
0
0
0
571
571
0
0
0
0

0

0

0

0

0

182 062

145 677

401 160

50 663

165 569

0
0
0
0
0
945 131
„
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11. melléklet a 28/2012. (………..) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési költségvetés
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

A.

B.

Önkormányzat

Hivatal

1 294 320
22 460
586 432

26 533
7 040

C.
D.
IGSZ és
Mindösszesen
intézményei
141 699
82 745

1.1.3. Mőködési támogatások

628 998

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek

56 430

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1. Mőködési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának
bevételei
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı
finanszírozási mőveletekkel együtt

640 849
4 800
0
636 049

0

0

0

19 493

58 954

0
0
0
1 935 169

26 533

162 437

141 699
0

75 565
86 872
10 500

0

10 500
2 108 106

26 533

141 699

2. Költségvetési kiadások
1 462 552 2.1. Mőködési költségvetés
112 245 2.1.1. Személyi juttatások
586 432 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
628 998
kiadások
2.1.4. Egyéb mőködési kiadások
134 877
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
640 849 2.2. Felhalmozási költségvetés
4 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
636 049 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,
0
törlesztése
0 2.3.1. Mőködési célra
0 2.3.2. Felhalmozási célra
0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen
2 103 401
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

E.

F.

Önkormányzat

Hivatal

G.
IGSZ és
intézményei

Ezer Ft-ban
H.
Mindösszesen

294 373
26 782
13 738

290 137
188 004
46 949

944 560
532 510
137 956

1 529 070
747 296
198 643

90 758

55 184

274 094

420 036

571
571

163 095
0
727 005
410 613
292 169
24 223

0

0

163 095
0
725 984
409 592
292 169
24 223

450
450

0
0
0
20 263
1 040 620

0
0
20 263
290 587

945 131

162 437

2 276 338
0

75 565
86 872
10 500 2.6. Finanszírozási kiadások összesen
0

0
0
0
0

10 500

0

2 276 338

2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı
finanszírozási mőveletekkel együtt

1 040 620

290 587

945 131

2 276 338

„
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Aki elfogadja a folyékony hulladéklerakó pályázatának önrészre vonatkozó határozat – tervezetet, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

95/2012. (VII. 05.) ÖH.
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó
rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény
következtében a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony
hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.)
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.

Aki elfogadja a szilárd hulladéklerakó pályázatának önrészre vonatkozó határozat – tervezetet, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

96/2012. (VII. 05.) ÖH.
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó
rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény
következtében a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd
hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.)
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.

Kérdezem, hogy a munkagép vásárlásával kapcsolatos határozat – tervezet kapcsán valakinek van – e
még kérdése?
Kollár László kér szót.
Kollár László képviselı: Köszönöm szépen!
Annyit szeretnék elmondani, hogy a munkagép kapcsán a használt gépek között már körülnéztünk.
Úgy gondolom, hogy a 4 millió forint kevés lesz egy olyan gép megvásárlására, melyet majd
mindannyian elfogadhatónak találunk.
Találtunk olyat, mely 3,5 millió Ft + Áfa összegő, de azt nem merném megvenni. Találtunk egy
másikat, mely 5 millió Ft + áfa összegő volt.
Kértünk ajánlatot, keresünk továbbra is.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és köszönöm az eddigi munkát a gép
keresése kapcsán.
Úgy gondolom, hogy amennyiben a 4 millió forint összeget elfogadjuk, az már rendelkezésünkre áll.
Ha úgy látjuk, hogy még szükség van forrásokra, azt még meg tudjuk nézni, hogy hogyan oldhatjuk
meg. Nem annyira sürgıs a beszerzés, hiszen a megnyert eszközök is a késıbbiekben fognak majd ide
érni.
Javaslom, most a 4 millió forint elfogadását.
Apró Ferenc kér szót.
Apró Ferenc képviselı: Kérem, hogy egy határidı kerüljön megjelölésre. Jön az ısz, akkor már
elkezdıdnek a munkálatok, szükség lenne a gépre. Korábban döntöttünk a beszerzésrıl, jelöljük meg a
határidejét is.
Majd én is körülnézek, és lenne javaslatom is a gépre vonatkozóan. Keressük meg a legkedvezıbb
megoldást.
Köszönöm!
Kollár László képviselı: Amikor elkezdtem keresni a megfelelı gépet, még én sem gondoltam, hogy
ilyen árakat fogok találni. Keresnünk kell tovább, biztosan megtaláljuk a legjobb megoldást.
Basky András polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat.
Javaslom a határidıre vonatkozóan a szeptember 30. napját megjelölni.
Amennyiben egyéb kérdés nincs, kérem, hogy aki elfogadja a gépbeszerzésre vonatkozó határozat –
tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

97/2012. (VII. 05.) ÖH.
Lajosmizsei Város Önkormányzat részére
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása
Határozat
1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4.000 eFt értékben használt
mezıgazdasági munkagépet vásárol, melynek lebonyolításával megbízza a
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
az adás-vételi szerzıdés megkötésére.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05., lebonyolítása 2012. szeptember 30.
Basky András polgármester: A 4-es és az 5-ös határozat – tervezetet most nem szavaztatom, a
következı ülésünkön újra tárgyaljuk.
4./ Napirendi pont
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mivel vendégünk van, így a következı napirend
Szennyvízberuházással kapcsolatos napirendünk következik.
Nagyon sok mindenen vagyunk már túl. Két fordulón keresztül is nyert az említett pályázatunk.
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A következı lépésekben öt közbeszerzést is le kell majd bonyolítanunk. Ezeknek az idıszaka
következik most. Az öt folyamatból egy már lebonyolításra került, ez volt a legegyszerőbb. Egy
közbeszerzési szakértıt kellett kiválasztanunk, aki ezeket a közbeszerzéseket majd lebonyolítja.
Segítségünkre lesz a további közbeszerzési eljárások kapcsán. Az Imperiál Tender lett a szakértınk.
Bonyolultak ezek a közbeszerzések. Az önkormányzat és az említett közbeszerzési cég elkészíti az
anyagokat, melyet elküldünk az Energia Központnak, aki átnézi, véleményezi majd az esetleges
módosítási javaslatait jelzi felénk, ezután mi javítjuk, visszaküldjük, İk jóváhagyják, esetleg újabb
észrevételt tesznek.
Amennyiben a KSZ mindent rendben talált továbbküldjük a közbeszerzés felügyeleti fıosztályra.
Ezután addig nem írható ki a közbeszerzés, ameddig itt azt nem mondják, hogy minden egyes pont
megfelel az elıírásoknak.
Az elsı körben a szakértı kiválasztásánál nem kellett ezt az utat végigjárnunk, ott egyszerőbb volt az
eljárás. A következı köröknél azonban be kellett szereznünk a nyilatkozatokat.
Miután közbeszerzésrıl van szó, mindenkinek az a célja, hogy azt a céget találja meg, ami minden
szempontból a legoptimálisabb megoldást tud nyújtani hosszútávon.
Felvetem a kérdést, hogy nem lenne e az a legegyszerőbb, ha nem adjuk ki a nagyvilágnak, hanem
csak tájékoztatást adunk arról, hogy kiírtuk a közbeszerzést. A dokumentumok olyan adatokat
tartalmaznak, melyeket célszerő lenne csak akkor megismertetni, ha már megvásárolták a
közbeszerzési dokumentációt.
Véleményem szerint célszerő lenne a fenti okok alapján zárt ülés keretében tárgyalni a napirendet.
Kérdezem, hogy Ti hogyan látjátok, hogyan tárgyaljuk a napirendet.
Józsáné dr. Kiss Irán kér szót.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Egyetértek Polgármester Úr javaslatában, pontosan ezen indokok
miatt a PTK bizottság is zárt ülés keretében tárgyalta a napirendet.
Itt az ajánlattételi felhívásról, valamint a közbeszerzési dokumentációról van szó. Így nyilvánvaló,
hogy az önkormányzat érdekei miatt zárt ülés keretében kell tárgyalnunk a napirendet.
Köszönöm!
Basky András polgármester: A közbeszerzési értesítıben minden információ meg fog jelenni.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a napirendünket zárt ülés
keretében tárgyaljuk?
A zárt ülésrıl döntést kell hoznunk, tehát aki egyetért vele, az kérem, kézfelemeléssel jelezze
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
98/2012. (VII. 05.) ÖH.
Zárt ülés elrendelése szennyvíz beruházással kapcsolatosan
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a projekt menedzsmenti
feladatok ellátására vonatkozó, valamint a mérnöki és mőszaki feladtok ellátására vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tervezetét és az ajánlati dokumentáció tervezetét az
Önkormányzat üzleti érdekeire figyelemmel zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.
Basky András polgármester: Köszönöm! Akkor a döntés alapján zárt ülést rendelek el, kérem, hogy
csak azok maradjanak a teremben, akik érintettek a napirend kapcsán.
Köszönöm!
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14.40 órától, zárt üléssel folytatódott a Képviselı-testületi ülés, melyet külön jegyzıkönyv rögzít.
15.20 órától, a Képviselı-testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik.
Basky András polgármester: Köszöntök újra mindenkit a nyílt ülésen.
Szeretném tájékoztatni a jelenlévıket és a lakosságot, hogy a közbeszerzési tervdokumentáció
elfogadta a Képviselı-testület, mind a projektmenedzsmenti, mind az ajánlattételi felhívást, illetve
ugyanezt a mőszaki és mérnöki feladatok ellátására is.
Azt kértem Hegyes Lajos Urtól, aki a közbeszerzési szakértı, hogy néhány mondatban adjon
tájékoztatást a lakosság részére.
Azt kell tudni, hogy ez egy nyílt eljárás, tehát aki a kiírásnak megfelel, indulhat a feladatért.
Hegyes Lajos Imperiál Ternder képviselıje: Köszönöm! A projektmenedzsmenti feladatok
ellátásáért az ajánlattevık részére és a projektmenedzsment részére négy feladatból álló
munkacsomagot állítottunk össze. Nyilván a közremőködı szervezet elvárásai szerint. Ebben általános
menedzsment feladatok vannak. Ezentúl a menedzsment szervezet feladatai a mőszaki szakértıi
feladatok ellátása. Fontos, hogy jogi szakértıi feladatokat is el kell, hogy ellássanak. Ezeken felül az
egyik legfontosabb feladat még a pénzügyi tanácsadó és könyvvizsgálói feladatok ellátását írtuk még
elı. Ami fontos a kifizetések megfelelı ütemben történı végrehajtása szempontjából. Elıírás továbbá
a projekt pénzügyi és mőszaki alkalmasságai is említendık, nyilván a projektnek megfelelıen.
Elıírtunk továbbá referenciákat is, valamint a menedzsment szervezet tagjaira vonatkozó
követelményeket is meghatároztunk.
Bírálói szempontként pedig összességében a legelınyösebb ajánlat szerint bíráljuk majd el a benyújtott
ajánlatokat.
A mérnök beruházás kapcsán, a mérnök feladata egy nagyon összetett és átfogó feladat. Majdnem
mondhatom azt, hogy fontosabb szerepet fog majd betölteni, mint a maga a projektmenedzsment.
Feladata, hogy közremőködjön minden egyes szakterületen. Ezeken túl speciális feladatai lesznek
majd, hiszen tervezési feladatok is várnak majd rá.
A kiválasztásnak a szempontrendszerét itt is hasonlóan építettük fel, mint a projektmenedzsmentnél.
Alkalmasságnál szintén referencia követelményt írtunk elı, valamint mőszaki ellenıri tapasztalatokkal
rendelkezzen.
A mérnök szervezet kacsán 8 fıbıl álló szervezetet írtunk elı.
Bírálati szempontoknál, szintén a legelınyösebb ajánlat kerül majd elınybe.
Fontos még itt is, hogy a lehetı legmagasabb óraszámban álljanak majd a szakemberek rendelkezésre.
Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb információk.
Köszönöm a figyelmet!
Basky András polgármester: Köszönöm én is.
A Képviselı-testület megszavazta mindkét tervdokumentációt.
Csak tájékoztató jelleggel kértem, hogy hangozzanak
Holminé Sebık Márta kér szót.

el

ezek

az

információk.

Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm!
Jelezni szeretném, hogy én nem kaptam meg erre a napirendre vonatkozó elıterjesztést, így nem volt
módom áttekinteni az anyagot. Tudom, interneten hozzá lehet férni.
Olvasom az anyagban, hogy kiknek az ajánlatát tudjuk elfogadni. Látom, hogy a 30 millió forint
fölötti árbevételő cégek ha egyéb tekintetben megfelelnek, akkor elfogadhatónak minısülnek.
Szeretném megkérdezni, hogy erre a projektre, milyen mőszaki és gazdasági paraméterekkel
rendelkezı cégeket várunk?
Hegyes Lajos Imperiál Ternder képviselıje: Ha megnézi a projektünket, úgy gondolom, hogy a
kritériumok alapján ez az összeg, nem magas.
Egy kisebb mérető menedzsment cég is tudja esetleg teljesíteni. Összességében nyilván nem lehet
egyetlen egy pénzügyi feltételt teljesíteni, vagy alkalmassági feltételt kiragadni.
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Holminé Sebık Márta képviselı: Elnézést kérek, azt hiszem rosszul fogalmaztam, alacsonyak
találom ezt az összeghatárt.
Hegyes Lajos Imperiál Ternder képviselıje: Alacsonynak találja? Sajnos nem tehetünk mást. A
becsült értéknek megfelelıen és jogszabályi elıírások alapján történt ez a meghatározás.
Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm szépen!
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is.
Ezt a napirendet pontot, akkor ezzel lezárom. A KFF ezeket a feltételeket meghatározza. Megjelöli a
minimum és a maximum tételeket is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy itt azért milliárdos tételekrıl
beszélünk.
Szeretném elmondani, hogy a továbbiakban úgy haladunk tovább, hogy van még két napirendi
pontunk, amit szintén zárt ülés keretében tárgyalunk tovább, úgyhogy kérem, hogy megint csak az
érintettek legyenek jelen.
Az egyik napirend egyértelmő, azt már a meghívóban is így szerepletettük, így is kapták meg a
képviselıink.
5./ Napirendi pont
Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával
kapcsolatos döntés
Elıadó: Basky András polgármester

kapcsolatos

alkuszi

ajánlatokkal

A másik az „Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi ajánlatokkal
kapcsolatos döntés” címő napirendünk, melyet javaslok szintén zárt ülés keretében tárgyalni.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy szeretnének e valamit hozzáfőzni, vagy egyetértenek a
javaslatommal.
Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy aki egyetért a zárt üléssel, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 1 fı tartózkodott, ellenszavazat, nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
101/2012. (VII. 05.) ÖH.
Zárt ülés elrendelése alkuszi ajánlatok tárgyalására
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonés felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi ajánlatokat, az Önkormányzat üzleti érdekeire
figyelemmel zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.
Basky András polgármester: Az alkuszi ajánlatokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy az
önkormányzatnak van egy felelısségbiztosítása, és ebben a kérdésben szeretnénk elérni árban is és
biztosítottságban is a lehetı legkedvezıbbet.
Errıl szól ez az elıterjesztést.
Ezennel elrendelem a zárt ülést.

15.30 órakor zárt ülés keretében folytatódott a Képviselı-testületi ülés.
16.30 órától a Képviselı-testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódott.
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dr. Adonyi Lajos alpolgármester 16.30 órakor távozott az ülésrıl, a Képviselı-testület a továbbiakban
11 fıvel határozatképes.
Basky András polgármester:
Ismertetem a zárt ülés határozatát a jelenlévıkkel, az Önkormányzati vagyon és felelısség
biztosításával kapcsolatos alkuszi döntést.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízási szerzıdést köt a Harmonia
Group Kft alkusz céggel az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával kapcsolatos ügyek
intézésére.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére (a jelenlegi alkuszi szerzıdés megszüntetésére) és az alkuszi szerzıdés
megkötésére. Határidı: 2012. július 15.

6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának felülvizsgálata
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására azért
került sor, mert július 1-tıl a Mővelıdési Ház és Könyvtár tevékenysége kiegészül múzeumi
győjteményi tevékenységgel. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra
javasolta. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki
elfogadja Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának felülvizsgálatát,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

104/2012. (VII. 05.) ÖH.
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza
és Könyvtára Alapító Okirata
Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és
Könyvtára Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja és jóváhagyja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 9.

Határozat melléklete

Alapító okirat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és
jóváhagyja:
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1.) A költségvetési szerv
Neve:
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Székhelye:
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Telephelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti régi Városháza épülete.

2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése.
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) nyilvános könyvtári ellátás:
-

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban teszi közzé,
győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében,
győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat győjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

b) helyi közmővelıdési tevékenység támogatása:
-

-

-

az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek
megteremtése,
a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
az ismeretszerzı, az amatır alkotó- mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása,
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása,

b.) múzeumi, győjteményi tevékenység
4.)
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:
932900
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
b.) Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban:
910502
910123
932919
910121

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Könyvtári szolgáltatások
Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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581400
910122

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Könyvtári állomány feltárása és megóvása, védelme

910201

Múzeumi, győjteményi tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

682002
562 920

5.) Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki.
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
7.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv.
8.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete.
9.) Vezetıjének kinevezési rendje:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év
határozott idıre szól.
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
11.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv részére jóváhagyott költségvetés erejéig
gyakorolhatja.
12.) Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.
Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.
13.)
a.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. július 12. napján lép hatályba.
Hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Alapító Okiratáról szóló 183/2011.(XII. 15.) ÖH.
7./ Napirendi pont
XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása
Elıadó: Basky András polgármester
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Basky András polgármester: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra
javasolta. Augusztus 18-án szombaton egy motoros találkozós nap lenne. Két évvel ezelıtt nagy
sikerrel zajlott a motoros találkozó. Augusztus 19-én vasárnap a környezı települések és egyéb
mővészi csoportok lépnek fel. Ez a nap lenne, amikor a parkban zajlana a mősor. Ezen a napon ad
koncertet Kocsis Tibor is. Erre mindenkit szeretettel várunk. Szombaton este lézer show lesz.
Augusztus 20-án a Mővelıdési Házban könyvbemutató és ünnepi mősor lesz és egyéb programok is
láthatók még. Azt is tudni kell, hogy a Lajosmizsei Napok programtervezete kiegészül augusztus 8-án,
9-én, 10-én, 17-én, 18-án múzeumi hétvégékkel. Augusztus 12-én vasárnap tarhonya fesztivál lesz a
régi városháza udvarán. Itt lesz Benke Laci bácsi is. Ehhez a programsorozathoz széleskörő
tájékoztatást fogunk adni a lakosságnak. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta,
elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele a program-tervezethez? Amennyiben nincs, szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy
látogassák a Mővelıdési Ház és a Helytörténeti Egyesület közremőködésével létrejövı programokat,
melyeket elfogadásra javaslok. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
105/2012. (VII. 05.) ÖH.
XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 2012. évi
augusztus 18-20-án megrendezésre kerülı XIX. Lajosmizsei Napok programtervezetét a Képviselı-testületi ülésen kiosztott tervezet szerint. A Lajosmizsei Napok
programjának költségeit a Mővelıdési Ház költségvetése tartalmazza.

Felelıs: Képviselı-testület, Intézményvezetı
Határidı: 2012. július 05., ill. 2012. augusztus 18-20.
8./ Napirendi pont
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az Önkormányzatnak jelenleg sok közbeszerzési eljárása van
folyamatban. Ezek közül legfrissebb az iskola energetikai pályázata. Tájékoztatásul szeretném
elmondani a kiírás megtörténtét. Négy pályázat került beadásra, ezek nem helyi cégek, de a GOMÉP
alvállalkozóként lajosmizsei vállalkozót is behoz. A hiánypótlások megküldése megtörtént. Miután
megérkeztek a hiánypótlások, megszülethet a döntés, hogy ki fogja megnyerni. Miskolci és szolnoki
cég is van benne. Van olyan feladatunk, amelyen nem tudtunk túllépni, ilyen a települési szilárd
hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzés. A szerzıdésünk tavaly év második felében lejárt. El
kellett indítani az új közbeszerzést. Január 14-én íródott volna alá, de miután áremelés volt feltüntetve
az ajánlatában és a decemberi rendelet értelmében nem lehet árat emelni, ezért nem tudtuk aláírni a
szerzıdést. Jelenleg is a Saubermacher Kft végzi a hulladékszállítást. Amennyiben sikertelen a
közbeszerzés, meg kell ismételni 6 hónapon belül. Arról is döntöttünk, hogy koncessziós
szerzıdésként írjuk ki. Várható, hogy megjelenik az új HGT, ami alapjaiban változtatja meg a
jelenlegi szabályokat. Várjuk a HGT megjelenését. Ez az egyik közbeszerzés.
A másik a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos pályázati kiírás. Most kell elindítani a
közbeszerzést, hogy kiderüljön az, hogy a további öt évben ki végezheti ezt a tevékenységet.
Kimondta az önkormányzat, hogy az a cég nyer, aki a legtöbb pénzt tudja befizetni a bevételébıl. A
ravatalozó felújítása is abból a pénzbıl történt, amit a jelenlegi közszolgáltató befizetett az
önkormányzatnak. Két határozatot kell hozni, ami arról szól, hogy a kegyeleti közszolgáltatást is
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koncesszióban írjuk ki és egy céget felkérünk, aki közbeszerzéssel foglalkozik, hogy lefolytassa a
közbeszerzési eljárást.
Az elmúlt alkalommal a HBF Hungaricum adta a legkedvezıbb ajánlatot, most is három ajánlatot kell
bekérni. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Apró Ferenc képviselı: Amennyiben lehetséges, részt kívánunk venni abban, hogy ki legyen a
kegyeleti közszolgáltató és ki hordja a szemetet. Ezek olyan dolgok, hogy véleményem szerint minden
képviselınek kötelessége részt venni. Szeretném, ha a képviselı társaim lehetıséget kapnának a
részvételre.

Basky András polgármester: Ez nem így van, hanem a pályázat eredményeképpen ki fog derülni,
hogy ki lesz az, aki el fogja nyerni azt a szolgáltatást. Döntést nem a Képviselı-testület hozza meg,
hanem akik pályáznak, azok közül az nyer, aki a legolcsóbb árat adta. A közbeszerzésnek az a
lényege, hogy az önkormányzat nem támogathatja.

Keresztes Ferenc képviselı: A koncessziós díjat a temetkezési vállalkozó nem fogja betudni, hanem
azt tovább hárítja a hozzátartozóra.

Basky András polgármester: Ha magas árakat fog mondani, akkor nem fogja megnyerni. Az fogja
megnyerni, aki a legalacsonyabb árakat teszi.
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás a napirendhez?

Apró Ferenc képviselı: Szeretném a Képviselı-testület véleményét kérni mind a két közbeszerzést
illetıen.

Basky András polgármester: Az alapkérdés az, hogy van egy feladat, meg kell bízni valakit a
közbeszerzési feladatok ellátásával. Ez három árajánlat alapján történik. Aki a legolcsóbb ajánlatot
teszi, azt fogadjuk el.

Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.

Aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás
nem volt- az alábbi határozatot hozta:

106/2012. (VII. 05.) ÖH.
A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére és a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolítójának
kiválasztása
Határozat
1) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó cégtıl kérjen be három
árajánlatot a tárgyban jelzett közbeszerzési eljárások lebonyolítására.
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2) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a legkedvezıbb ajánlatot tevı hivatalos közbeszerzési tanácsadást
nyújtó céggel a megállapodást megkösse.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezetben arról kell dönteni, hogy koncessziós
szolgáltatást rendel meg, s úgy folytat le közbeszerzési eljárást az önkormányzat. Ez esetben az
önkormányzat felé nincs semmiféle fizetési kötelezettség.
Apró Ferenc képviselı: Ha most koncessziós díj lesz,, akkor azt a vállalkozó ráhárítja a
hozzátartozókra. Eddig nem volt koncessziós díj.
Basky András polgármester: Volt. Bárki pályázhatott. Régen is nyílt volt, most is nyílt a pályáztatás.
Az árakat az önkormányzat fogja behatárolni. Egyik részét az önkormányzat állapítja meg, a másik
részét pedig a szolgáltató. Lajosmizsén versenyhelyzet van, mert a környezı szolgáltatók meg fogják
pályázni ezt.
Apró Ferenc képviselı: Én azt szeretném, hogy képviselıtársaim is részt vehessenek a kegyeleti
közszolgáltató kiválasztásán, illetve a hulladékszállítási közszolgáltató kiválasztásán.
Basky András polgármester: Ki kell írni a közbeszerzést. A kiírást le kell bonyolítani. Amit akkor
kiírtunk, azon nem akarunk változtatni, lefolytatjuk az új közbeszerzési eljárást. A Képviselı-testületet
a törvény kötelezi rá, hogy ki kell írni a közbeszerzést. A Képviselı-testületnek abba van beleszólási
joga, hogy mi legyen a kiírásban. A beérkezett ajánlatokból lehet csak választani.
Apró Ferenc képviselı: Ha nem lehet Lajosmizsén a Képviselı-testületnek dönteni arról, hogy ki
végezze a kegyeleti közszolgáltatást és ki szállítsa a települési hulladékot, akkor én nem tudom
megszavazni.
Basky András polgármester: Az számít, hogy a közbeszerzési eljárásnak ki a nyertese.
Belusz László képviselı: Tanácsadói cégnek lesz kiadva. Házon belül nem rendelkezünk olyan jogi
ismeretekkel, hogy ezt mi magunk is meg tudnánk csinálni?
Basky András polgármester: Nem akkora a jogi hátterünk. Ez nagy szakértelmet igényel. A
közbeszerzési törvényekkel szemben nem tudunk mit tenni. Ha rossz döntést hozunk, akkor kártérítési
kötelezettséget lehet kiszabni.
Belusz László képviselı: Közbeszerzési céget is lehetne kirendelni?
Basky András polgármester: Olyan közbeszerzési cégek vannak, ahol szakjogászok dolgoznak.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Apró Ferenc Képviselı Úr ami kérdésköröket feszeget, az a
közbeszerzési szabályzat kérdéskörébe tartozik. A közbeszerzési szabályzat a döntési kompetenciákat
rendezi. Az eljárás rugalmassága továbbra is cél. A képviselık az iratokat megtekinthetik.
Basky András polgármester: Megszavaztatom Apró Ferenc kérését. El kell dönteni, hogy milyen
formában szeretnénk, koncesszióban, vagy szolgáltatás keretében és utána hozunk egy olyan döntést,
hogy a Képviselı-testület hozzá kíván-e járulni. Azt kérem mindenkitıl, hogy ez kerüljön a
Képviselı-testület hatáskörébe.
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A II. határozat-tervezet tekintetében a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság azt
javasolta, hogy szolgáltatási koncesszió tárgyában legyen a közbeszerzési eljárás lefolytatva. Van-e
más javaslat?
Amennyiben nincs, s aki a II. határozat-tervezetet úgy fogadja el, hogy kegyeleti közszolgáltatási
szerzıdés megkötésére irányuló szolgáltatási koncesszió tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás nem volt- 1
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta:
107/2012. (VII. 05.) ÖH.
Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy kegyeleti
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló szolgáltatási koncesszió tárgyában
közbeszerzési eljárást folytat le.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.
Basky András polgármester: A közbeszerzési szabályzatunk értelmében új határozatot hozunk, hogy
a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére és a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzések érdemi kérdéseiben a Képviselıtestület dönt.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
108/2012. (VII. 05.) ÖH.
Kegyeleti és hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kegyeleti közszolgáltatási
szerzıdés megkötésére és a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
irányuló közbeszerzések érdemi kérdéseiben a Képviselı-testület dönt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.
9./ Napirendi pont
Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club ismételten pályázatot nyújtott
be a pályán lévı további fejlesztésekre és ehhez kell az önkormányzatnak hozzájáruló nyilatkozatot
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adni azért, hogy ott a beruházás megvalósuljon. „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya
korláttal ellátása” projektelemek megvalósítása lenne.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Sport Bizottság
tárgyalta, támogatta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, hogy az „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, valamint a „Fıpálya korláttal
ellátása” megnevezéső projektelemek megvalósításához a hozzájáruló nyilatkozat adása megtörténjen,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

109/2012. (VII. 05.) ÖH.
Beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat adása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei
utca 7-9. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/1. hrsz-ú ingatlan egy részén lévı
Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi Labdarugó
Club által benyújtott pályázat építeni, felújítani kívánt „Edzıpálya felújítása
öntözırendszerrel”, „Fıpálya korláttal ellátása” megnevezéső projektelemmel érintett
fejlesztéssel kapcsolatosan a beruházás megvalósításához.
Határidı: 2012. július 05.
Felelıs: Képviselı-testület
10./ Napirendi pont
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A legutóbbi alkalommal kiírta az önkormányzat, hogy árverésre
bocsátja a kertterület végén lévı, eredetileg utcának szánt területet. A kikiáltási ár 2.583.000.- Ft volt.
Érdeklıdı volt, magasnak tartja az árat. Két lehetıség van, hogy ennél olcsóbban nem adja el, vagy
eladja az önkormányzat.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, azt javasolta, hogy olcsóbban
kínáljuk meg eladásra. Érdemes lenne értékesíteni, de alacsonyabb áron. Javaslom, hogy 1.900.000.Ft-os áron legyen kikiáltva. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Holminé Sebık Márta képviselı: Mindenáron el kell nekünk adni ezt, vagy megvárjuk, hogy az árak
mozduljanak, vagy valakinek szüksége legyen erre a területre?
Basky András polgármester: Az Erkel Ferenc utca úgy volt tervezve, hogy arra további építési
telkek lesznek, de mivel ipari átminısítésre került sor, így az utcát nem tudjuk folytatni és ott van 738
m2 terület, ami szolgalmi joggal terhelt. Mindkét lakos úgy alakította ki a bejáróját, hogy az Erkel
Ferenc utca felıl tud kijárni. A terület építésre alkalmatlan. Két verzió van, vagy nem adjuk el,

vagy eladjuk. Mindenáron nem kell eladni. Ezen a területen a szolgalmi joga a két
tulajdonosnak rajta van. Kérdés, hogy kiírjuk-e újra, illetve mennyiért írjuk ki. A Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javaslata 1.900.000.- Ft volt. Van-e más
javaslat?
Apró Ferenc képviselı: 1.700.000.- Ft legyen.
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Basky András polgármester: Rendben van. Apró Ferenc módosító indítványát szavaztatom, mely
arra irányult, hogy a Lajosmizse belterületi 259. hrsz. alatti ingatlan kikiáltási ára 1.700.000.- Ft
legyen, aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal – tartózkodás nem volt
– az alábbi határozatot hozta:
110/2012. (VII. 05.) ÖH.
Apró Ferenc módosító indítványa
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Apró Ferenc módosító indítványát,
mely arra irányult, hogy a Lajosmizse belterületi 259. hrsz ingatlan kikiáltási ára 1.700.000.Ft legyen, nem fogadta el.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 5.

Basky András polgármester: Aki javasolja, hogy a belterületi 259. hrsz. alatti ingatlan ismét
értékesítésre kijelölésre kerüljön az elıterjesztés mellékletében foglalt árverési hirdetménynek
megfelelıen, s az árverés idıpontja 2012. július 24-e 10.00 óra legyen, s az ingatlan kikiáltási ára
1.900.000.- Ft, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot
hozta:
111/2012. (VII. 05.) ÖH.
Lajosmizse belterületi (Erkel Ferenc utca)
259. hrsz.-ú ingatlan ismételt értékesítése
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı belterületi 259.
hrsz.-ú kivett, beépítetlen területként nyilvántartott 738 négyzetméter területő ingatlanát
értékesítésre ismételten kijelöli az elıterjesztés mellékletében foglalt árverési hirdetménynek
megfelelıen.
2.) Az árverés idıpontja: 2012. július 24. 10.00 óra
Az ingatlan kikiáltási ára: 1.900.000.- Ft
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 5.
11./ Napirendi pont
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mindig egy-egy évre szoktuk meghatározni ezeket a feladatokat. A
Kistérség kössön szerzıdést a mi nevünkben is a nevelési tanácsadóval. Az eddigi szerzıdésünk le fog
telni 2012. augusztus 31-én, s meg kellene hosszabbítani. Most csak 4 hónapra kötnénk szerzıdést. A
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.

41

Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

112/2012. (VII. 05.) ÖH.
Pszichológusi és gyógypedagógusi
feladatellátás további mőködtetése
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 90/2011. (VI. 30.) önkormányzati
határozatával hozzájárult, hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig
tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ennek a létszámnak a továbbvitelét engedélyezi
2012. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a pszichológus, valamint a
gyógypedagógus 2012. szeptember 1-jétıl 2012. december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges
204.628 Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
szóló 2/2012. (II. 10.) rendelet 4. melléklet céltartalékának részletezése táblázat 2. sora terhére
biztosítja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 05.
12./ Napirendi pont
A lajosmizsei 2557, 2559/3, 256/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4. hrsz-ú közterületek
névadása
Elıadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Lajosmizsén vannak olyan utcák, amik nincsenek névvel ellátva. Az
elmúlt idıszakban nagyon sok közterületet elneveztünk. Itt most a mellékelt térkép alapján látható,
hogy mely területekre vonatkozna. A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3 és 2556/6 hrsz-ú
közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a Kökény utca nevet adná, a lajosmizsei 2537/12,
2540/1, 2540/13, 2541/4 hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a Borostyán utca nevet
adná. Belusz László képviselı korábban kérdezte, hogy ezeket a területeket utca névvel el tudnák-e
látni. Az arra lakók ezzel egyetértenek.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs.
Aki elfogadja a közterületek névadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
113/2012. (VII. 05.) ÖH.
A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4 hrsz-ú közterület
névadása
Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3 és
2556/6 hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a Kökény utca nevet adja. A házszámozás
páros-páratlan rendszer szerinti lesz.
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2537/12, 2540/1, 2540/13,
2541/4 hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a Borostyán utca nevet adja. A
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 5. illetve 2012. augusztus 1.
13./ Napirendi pont
Interpelláció
Basky András polgármester: Kérdezem képviselıtársaimat, hogy kinek van interpellációja?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretnék köszönetet mondani a Tőzoltóságnak az
Egészségház körbelocsolásáért, a Magyarvíz Kft-nek a nagy mennyiségő ásványvízért, és a
hőtıháznak a nagy mennyiségő déli gyümölcsökért, amelyet kaptunk.
A Béke lakótelepen lakók panasszal fordultak hozzám és azt kifogásolták, hogy az ott lévı játszóteret
nem játszótér jelleggel használják.
Lakossági panasz érkezett. Köszönöm Szilágyi Ödönnek és Kollár Lászlónak a segítségét.
Szatmári Mihály, Lajosmizse, Alkotmány utca 7. szám alatti lakos több témát illetıen tett
kezdeményezést, ezeket Szilágyi Ödönnel végigvettük.
Alkotmány utcaiak panaszkodtak, hogy a 11. szám alatt lakó gazda oly módon tartja az állatokat, hogy
az ott lakókat zavarja az erıs bőz. Arra szeretnék rákérdezni, hogy azzal a bizonyos lakóval sikerült-e
a kapcsolatot felvenni és sikerült-e a sertéstrágyát olyan állapotba hozni, hogy az ne legyen bőzös.
Szatmári Mihály olyan bejelentést tett, hogy nagyon sok helyen a járdát meg kellene javítani, vagy
járdát építeni. Jeleztük felé, hogy a helyi rendeletben van egy olyan lehetıség, hogy 50 %-os
támogatást kap az önkormányzattól, aki járdát épít.
Basky András polgármester: Sertéstartás körülményeinek tisztázása folyamatban van, elindult az
ügyintézés, ha további információink lesznek, akkor további tájékoztatást adunk.
A költségvetésünkben jóváhagytuk azt, hogy a Móra Ferenc utca és az Árpád utca sarkánál épül a
járda. Ezt tájékoztató jelleggel szerettem volna elmondani.

Holminé Sebık Márta képviselı: Lakossági bejelentés érkezett, hogy piacnapokon a piacnál lévı
mosdó állapota rendkívül elhanyagolt. Egy hölgy szedi a pénzt és a tisztántartás nincs rendben.

Basky András polgármester: Köszönöm, megnézem, és a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A Béke lakótelepi játszótér használatát nem lehetne megnézni, hogy
ki használja, mire használja?
Basky András polgármester: Itt az a megoldás, hogy a nyári szünetben mindenki vigyáz a saját
gyermekére, hogy jó helyen legyen.
Kollár László képviselı: Lajosmizsén jelezte a lakosság, hogy a nyúlteleprıl kiszállított trágya ahol
le van pakolva, rengeteg légy van. Kérjük, hogy a nyúltelep a légyirtást végezze el.
Basky András polgármester: Igen, ezt el kell végezni.
Keresztes Ferenc képviselı: Lehetséges-e az, hogy a szemétszállítási díj 18 %-al fog emelkedni?
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Basky András polgármester: Nem, mert az önkormányzat határozza meg az árakat, 10 %-al fog
emelkedni. Más árakat nem lehet használni.
Orbán Antal képviselı: A Penny elıtt levı lámpán lehet-e állítani, mert nem indokolt, hogy sokáig
piros legyen a gyalogátkelıhelyen, s a gyalogosok nehezen tudnak átmenni. Van-e valami lehetıség?
Basky András polgármester: Megnézzük, de nem tudom, hogy van-e valamilyen lehetıség erre.
Apró Ferenc képviselı: Köszönetemet mondom annak az útjavító Kft-nek, aki a kátyúzást elvégezte
a temetı felé vezetı úton. Helyi vállalkozó volt, Csire Vince.
Basky András polgármester: Kérdezem képviselı társaimat, hogy van-e még interpelláció? Nincs.
Kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációra adott válaszaimat?
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Holminé Sebık Márta képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ.
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ.

Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk,
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs,
megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 17.40 órakor.

K.mf.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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