
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2008. december  
               09-én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
               ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Balogh László belsı ellenır 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Petényi Sándorné csoportvezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Földházi Tünde ügyintézı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Nagy Erzsébet települési képviselı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy 
a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.        Elıterjesztı:  
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
      nek …/2008. (…) rendelete Lajosmizse és Felsılajos  polgármester 
      települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl 
2./ Vízi közmőre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés megkötése Basky András 
      és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének polgármester 
      ........./2008. (…) rendelete az önkormányzati tulajdonú  vízi 
      közmő által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb 
      hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételei- 
      rıl szóló 23/2006. (IX. 15.) rendelet módosításáról 
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3./ 1.Pro Homine alapítvánnyal kötött szociális feladat-ellátási Basky András 
      szerzıdés felmondása       polgármester 
      2.Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2008. (…) ren- 
      delete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátá- 
      sokról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     2009. évi munkaterve       polgármester 
5./ Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı  
     hozzáférés-Innovatív intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2.) 
     pályázati felhívás keretében 
6./ Szélfogó kialakítása az Egészségházban    Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2008. (…) rendelete 
Lajosmizse és Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyagban komoly helyzetfeltáró adatok vannak. Az energiagazdálkodásra 
vonatkozóan az energetikai pályázatot célszerő lenne beadni. Milyen áron és milyen 
költséggel tudunk energiát felhasználni. A hulladékgazdálkodás adatai is adnak egy 
olyan megerısítést, hogy rendkívül értékes anyagoknak az elıállítása történik. 
A zöld hulladékkal nem tudunk mit kezdeni, platánfák leveleivel nem tudunk mit 
kezdeni.  Ezek olyan alapanyagok lennének, hogy alvállalkozóval szerzıdést lehetne 
kötni, hogy milyen beszállítási lehetıséget tudna ajánlani. Ez az energia visszanyerés 
lenne. 
Lajosmizsén a hulladékgazdálkodás terén nagyon sok eredményt értünk el. Nem 
sikerült csökkenteni viszont a hulladék mennyiségét. Nem sikerült növelni a válogatott 
hulladéknak a mennyiségét annak ellenére sem, hogy az önkormányzat hulladékgyőjtı 
szigeteket helyezett el. Aki a legjobban érdekelt abban, hogy a beszállított szemétért 
minél többet kapjon, az a vállalkozó. Sajnos a jelenlegi hulladékgyőjtı szigetek sem 
hozzák a várt hatást. Olyan helyre helyezném el, ahol lehet ellenırizni, pld. az 
óvodában, iskolában, intézmények területére. Keresnék olyan cégeket, akik hajlandók 
kezelni ezeket a szigeteket. Megkeresném a társas házakat is, s olyan edényeket 
kellene kihelyezni, amiben szelektíven lehetne győjteni a szemetet. Javasolnám 
hulladékudvarnak a mőködtetését. Ha az önkormányzatnak minden rendszeres 
szociális segélyezettnek munkát kell adni, akkor dolgozhatnának a hulladék udvarnak 
a mőködtetésében a közhasznú dolgozók. 
Az anyagot jónak tartom, javaslom elfogadni. Ha kérdés, vélemény van, azt kérném. 
Apró Ferenc képviselı 
Kérdésem, hogy 2010. december 31-ig el kell végezni a régi szeméttelepünk 
rekultivációját. Ez 170 M/Ft-os tétel. Mikor kapjuk meg errıl az ajánlatot? Milyen 
szankciókkal jár, ha nem csináljuk meg? 
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Földházi Tünde tanácsos 
Van egy végleges határidı, amit a felügyelıség szabott ki. Hulladékgazdálkodási 
bírságot szabhatnak k, ha nem végezzük el.. Már azzal is elégedettek lennénk, ha a 
telepen lévı hulladék egy dombban lenne. A továbbiakat nem tudom, hogy milyen 
szankciókat fognak kiszabni. Minden esetben pályázni kell, vannak a pályázatkiírásra 
ígéretek. Mi egyedileg nem tudunk pályázni, csak összefogással. 
Apró Ferenc képviselı 
Én Felsılajost is szeretném megszólítani, hogy ık is adjanak segítséget ehhez, mert az 
ı hulladékuk is idekerült. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Érdemes-e ezzel az energianyeréssel foglalkozni és ezzel a vállalkozóval szerzıdést 
kötni, kapcsolatot tartani. 
Basky András polgármester 
Ezzel a vállalkozóval már történt beszélgetés. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én javasolnám a hulladékszigetek megszüntetését. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
2010-ig a hulladékgyőjtı szigeteket nem lehet megszüntetni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A hulladék udvarral érdemes-e foglalkozni. 
Földházi Tünde tanácsos 
Igen, érdemes vele foglalkozni, de figyelembe kell venni a költségvonzatát. Körbe 
kerítettnek kell lenni, pontosan meghatározott feltételek kellenek hozzá, addig nem 
adnak ki hozzá szakhatósági hozzájárulást, amíg a megfelelı feltételek nem 
biztosítottak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Alapfeltétel lenne egy hulladékudvar, ahova meghatározott feltételek mellett lehetne 
beszállítani a hulladékot. Történt-e olyan terület megvizsgálása, hogy hol lehetne ezt 
megvalósítani. 
Basky András polgármester 
Hulladékudvar gondolatával foglakoztunk, de olyan pénzügyi költségek merülnek fel, 
amit nem tudunk vállalni. Most jelen pillanatban a jövı évi költségvetésünkbıl semmit 
nem látunk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Bárkinek van-e hozzáfőznivalója az anyaghoz? 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
Lehetne begyőjteni egy helyre is a hulladékot és onnan elszállítani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse és 
Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl szóló rendeletét elfogadja, 
s megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 



- 4 – 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
140/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2008. (…) rendelete Lajosmizse és 
Felsılajos települések Helyi Hulladékgazdálkodási 
Tervérıl 

HATÁROZAT 
 
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  Lajosmizse 
 Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse és Felsılajos 
 települések Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl szóló rendeletét elfo- 
 gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 Határid ı: 2008. december 10. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Vízi közmőre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés megkötése és Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének ........./2008. (…) rendelete az 
önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 
szóló 23/2006. (IX. 15.) rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengölics Judit irodavezetı készítette az elıterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz. 
Tengölics Judit irodavezetı 
A 13. és 14. oldalt ki kell venni az anyagból, mert ez tévedésbıl lett fénymásolva. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A rendelet-tervezet 4. számú mellékletében a vízdíj 3,8 %-al változik? 
Tengölics Judit irodavezetı 
Csatornadíjat módosítottuk, a vízdíjat nem. 15.- Ft-tal lett megemelve a 2009., 2010., 
2011. évi csatornadíj, a többit nem érintette a módosítás. A kiszámlázott összeg nem 
érte el ezt a maximált hatósági díjat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 
23/2006. (IX. 15.) rendelet módosítását elfogadja, s javasolja a Képviselı-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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141/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Vízi közmőre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés megkötése 
és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
........./2008. (…) rendelete az önkormányzati tulajdonú 
vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 
szóló 23/2006. (IX. 15.) rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a vízi közmő 
 által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának 
 megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
 rendelet módosítását javasolja elfogadásra és megtárgyalásra a Képviselı- 
 testületnek, valamint az elıterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra.. 
 Határid ı: 2008. december 10. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
1.Pro Homine alapítvánnyal kötött szociális feladat-ellátási szerzıdés felmondása 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának ../2008. (…) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A támogató szolgálat ellátása eddig kötelezı volt. 2009.január 1-tıl ezt a szerzıdést 
célszerő megszüntetni, mivel önkéntes feladat lett, a finanszírozási rendszere is 
megváltozott. Az egészségház aulájában fog mőködni a Pro Homine Alapítvány. Ez a 
kötelezı szolgáltatás önkéntessé vált, ezzel összefüggı a rendelet-tervezetnek a 
módosítása. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Pro Homne alapítvánnyal kötött szociális feladat-ellátási szerzıdés felmondását 
elfogadja, s az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerinti határozat-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
142/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Pro Homine alapítvánnyal kötött szociális 
feladat-ellátási szerzıdés felmondása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy a Pro Homine alapítvánnyal kötött szociális 
   feladat-ellátási szerzıdés felmondására kerüljön sor. 
  Határid ı: 2008. december  10. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendelet-
tervezetet, - mely az elıterjesztés 2. számú melléklete – elfogadja, s javasolja a 
Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
143/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának ../2008. (…) 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
  alapellátásokról szóló rendeletét az elıterjesztés 2. sz. melléklete sze- 
  rint fogadja el. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkaterve 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elkészült az önkormányzat 2009. évi munkaterve. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkatervét 
elfogadja, s megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
144/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise- 
lı-testületének 2009. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise- 
  lı-testületének 2009. évi munkatervét tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
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5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovativ 
intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás keretében 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A MENTOR Iroda Kft-t kellett megkérdezni, hogy a korábbi árajánlathoz képest 
tudtak-e kedvezıbb árajánlatot adni. 
Nagy Erzsébet települési képviselı 
Ez az árajánlat az elızıhöz képest kedvezıbb, 450 eFt+ÁFA. Ha nyer a pályázat, 
beépíthetı, de honnan finanszírozható. Ha nem nyer a pályázat, akkor az 
önkormányzatnak a feladata. A sikerdíjat 2 %-ról 2,5 %-ra emelték. A Mővelıdési és 
Oktatási Bizottság a MENTOR Iroda Kft-t javasolta megbízni. Az óvoda, a kollégium 
és az iskola jöhet számításba náluk. Kötve van, hogy melyik intézménynek milyen 
összeghatárig lehet pályázni. (óvodának 5-7 M/Ft-ig, kollégiumnak 5-12 M/Ft-ig, 
iskolának 5-15 M/Ft-ig). Összesen 60-70 M/Ft körül lehet pályázni.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A pályázattal kapcsolatban van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy a kiküldött határozat-tervezetet fogadja el azzal, hogy a komplex 
pályázati dokumentáció elkészítésével a MENTOR Kft-t bízza meg az általuk beadott 
legújabb árajánlat elfogadása mellett, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
145/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás,  
egyenlı hozzáférés – Innovativ intézményekben”  
(TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás keretében 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı  
  hozzáférés – Innovativ intézményekben” (TÁMOP-3.1.4.4/08/2) pályá- 
  zati felhívás keretében a pályázat benyújtásra kerüljön, s a komplex  
  pályázati dokumentáció elkészítésével a MENTOR Kft-t bízza meg a 
  legújabb árajánlat elfogadása mellett.  
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Szélfogó kialakítása az Egészségházban 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön csoportvezetı készítette az elıterjesztést. Az akadálymentesítési 
pályázat megvalósítása a befejezéshez közeledik. A pályázat megvalósult. A terv 
szerint a szélfogónál változás következett be, hogy a szélfogónak az egyik ajtaját 
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elbontották. Kétféle megoldás van, egyik a hıfüggöny, a másik pedig egy szélfogónak 
a kialakítása az egészségház aulájában. 
Kele Attila települési képviselı 
Az üvegfal, ami most van, az nagyon csúnya, azok az üvegek, amik meg vannak 
építve, nem hıszigetelık. Az lenne a célszerőbb, hogy ha ezt a falat kihoznánk a 
homlokzatig és egy esıvédıt is fel lehetne szerelni a tetıre. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A magam részérıl a szélfogónak a kialakítását javaslom, a jelenlegi automata bejárati 
ajtótól kb. 2-2,2 m távolságra egy hasonló automata bejárati ajtó és hıszigetelt 
üvegezéső mőanyag szerkezető szélfogó fal készítés kétrétegő gipszkarton 
mennyezettel, melynek bekerülési költsége 1.651 eFt, a másik egy ipari megoldás, ami 
nem illik ide. Erre vonatkozóan a GOMÉP Kft adott árajánlatot. A bizottság melyiket 
javasolja? Egyetértünk a szélfogó megvalósításával az 1./ variáció szerint? 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
146/2008. (XII. 09.) PTK hat. 
Szélfogó kialakítása az Egészség- 
házban 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztés és Közbeszerzési  Bizottság javasolja  
  a Képviselı-testületnek, hogy a szélfogó kialakítása az Egészségház- 
  ban valósuljon meg úgy, hogy a jelenlegi automata bejárati ajtótól kb. 
  2-2,2 m távolságra egy hasonló automata bejárati ajtó és hıszigetelt 
  üvegezéső mőanyag szerkezető szélfogó fal készítése kétrétegő gipsz- 
  karton mennyezettel, melynek bekerülési költsége bruttó 1.651 eFt. A 
  beérkezett árajánlatok közül a bizottság erre vonatkozóan a GOMÉP Kft  
                      árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs: 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k 
          PTK elnök 
 
 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 
    



Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága 
I/6-49/2008.  
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2008. december 09. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
140/2008. (XII. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …./2008. (….) rendelete Lajosmi- 
     zse és Felsılajos települések Helyi Hulladékgaz- 
     dálkodási Tervérıl 
141/2008. (XII. 09.) PTK hat. Vízi közmőre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés 

megkötése és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének polgármester 
........./2008. (…) rendelete az önkormányzati 
tulajdonú  vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz- és 
csatornadíj legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 
szóló 23/2006. (IX. 15.) rendelet módosításáról 

142/2008. (XII. 09.) PTK hat. Pro Homine alapítvánnyal kötött szociális 
feladat-ellátási szerzıdés felmondása 

143/2008. (XII. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának ../2008. 
(…) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról 

144/2008. (XII. 09.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2009. évi munkaterve 

145/2008. (XII. 09.) PTK hat. Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlı hozzáférés – Innovativ intézményekben” 
(TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás keretében 

146/2008. (XII. 09.) PTK hat. Szélfogó kialakítása az Egészségházban 
 
 


