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      Kovács Ernı Tiszakécske polgármester 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket, különköszöntöm 
Kovács Ernı Urat, Tiszakécske polgármesterét. 
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 
egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata, illetve módosító javaslata. Amennyiben 
nincs, nekem annyiban lenne módosító javaslatom, hogy a meghívóban szerepölı 6./ 
napirendi pontot (Kecskemét és Térsége Többcélú társulás képviselıjének 
beszámolója) elsıként javaslom megtárgyalásra. Amennyiben a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását ezzel a módosító javaslattal elfogadjuk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1./ Kecskemét és Térsége Többcélú társulás képviselı- Basky András 
     jének beszámolója      polgármester 
2./ Szociális feladat ellátási kötelezettség teljesítése  Basky András 
         polgármester 
 
3./ Ajánlatkérés pénzintézetektıl számlavezetésre  Basky András 
         polgármester 
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4./ Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének Kutasiné Nagy Katalin 
     jóváhagyása             jegyzı távollétében 
              Muhariné Mayer Piroska 
               aljegyzı 
5./ Rendelet módosítása iránti kérelem    Basky András 
         polgármester 
6./ A Polgármesteri Hivatal használhatatlanná vált, illetve Basky András 
      elavult számítástechnikai eszközeinek pótlása  polgármester 
7./ Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı La- Basky András 
     josmizsei Fekete István Általános Iskola minıségi okta- polgármester 
     tásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program ke- 
     retében 
 
 
1./ Napirendi pont 
Szociális feladat ellátási kötelezettség teljesítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A többcélú társulásnak a létrehozatala szükséges ahhoz, hogy az egyes feladatokhoz 
rendelt többlet normatívát a települések le tudják hívni. Jelentıs a társaságfejlesztéssel 
összefüggı, településfejlesztéssel kapcsolatos pályázati tevékenység. A pályázatok 
úgy íródnak ki, hogy vagy csak a társulás, vagy csak a település pályázhat, vagy 
együtt. A többcélú társulásnak a létét ezek a települési célkitőzések maximálisan 
alátámasztják. Azt is tudni kell, hogy kistérségi társulás szintjén, akár település 
szintjén nagy többletmunkát ad a dolgozóknak. 
Megkérdezem Tiszakécske polgármesterét, van-e hozzászólása. 
Kovács Ernı Tiszakécske polgármestere 
A kistérségek nincsenek könnyő helyzetben, mert ez a többcélú társulás egyre nagyobb 
feladatokat fog kapni, mert a normatívákon keresztül rákényszerítik a településeket 
erre. A kistelepülések féltik a meglévı intézményeiket és nagyon nehezen akarnak 
társulni. 
A mi kistérségünk a 170 ezer fıt meghaladta. Tervezik a kistérségi határok 
átlépésének megváltoztatását. Ma az látszik, hogy Tiszakécskén van szakmunkás 
képzés és gimnázium és már ezek az intézmények is veszélyben vannak. 1998. óta mi 
a városban a fizetıképtelenség elkerülése érdekében minden intézményt átvilágítunk, 
minden fillért megfogunk, egy vezetıje van az intézményeknek. Amikor egy 
önkormányzat pályázik az óvodájának a felújítására, ezt már nem a térségben döntjük 
el és nem is a megyében, hanem régió formájában. A többlettámogatás pályázati 
rendszere csak a kifejezetten hátrányos helyzető kistérségeknek tud segítséget 
nyújtani. Tiszakécske középszintő oktatása nem nyert támogatást, azt én annak 
tudhatom be, hogy aki nyert, az biztos, hogy rosszabb körülmények között tanít. Ma a 
Területfejlesztési Tanács tagjának lenni mást jelent, mint korábban. Ha az 
önkormányzatoknak önereje van, akkor jól megfontolt és elıre kiszámított módon 
csinálni kell a pályázatok beadását. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm az elnök Úr kiegészítését. 
Bárkinek van kiegészítenivalója, kérdése, véleménye, tegye meg. Ha nincs, én a 
következıket szeretném elmondani. Ön, mint polgármester, említette a bevezetı 
szavaiban, hogy a kistérséghez tartozó települések közötti megállapodás szabályozza a 
ki- s belépéseket. Az onnan való kikerülés egyezség kérdése. Ön hogyan látja azt a 
kérdést, hogy Tiszakécske vagy Lajosmizse a Kecskeméthez való csatlakozással tudja 
érvényesíteni érdekeit, vagy egyedül. Ez a tízezres nagyságrendő település mennyiben 
szolgálja az érdekeit, ha marad, vagy ha kiválik. Ön hogyan látja ezt a kérdést a 
település oldaláról? 
Kovács Ernı Tiszakécske polgármestere 
A mi településeink elveszítik hatáskörüket. A telephely engedélyeztetések elkerülnek 
Lajosmizsérıl. Új közigazgatási színt akarnak létrehozni, ezzel meggyengíteni a 
kistelepüléseket. Ez egy nagyon nagy veszély számunkra, ha elvisznek hatásköröket, 
akkor többet elvinnének tılünk, mint amibe kerül. Ha a vállalkozás ügyeit 
Kecskeméten kell intézni, a vállalkozóknak ez meg fogja nehezíteni a helyzetét, s ez a 
városi rangunkat is gyengíti, s az embereket elfordítja a várostól.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tiszakécskének komoly intézményrendszere van, mik a tervek, mik a célok? Érdemes 
lenne egy egyeztetı tárgyalást, fórumot szervezni. 
Kovács Ernı Tiszakécske polgármestere 
Lajosmizse adottságai hasonlítanak Tiszakécskéhez. Ha most a környezı településeket 
nézem, Tiszaug csalódott, hogy átjött a Kecskeméti Kistérséghez. Több Szolnok 
megyei tanulónk van a kollégiumban, mint tiszakécskei. A diákotthon is pénzbe került. 
A környezı településeknek van egy olyan igénye, mint Szentkirálynak, hogy az 
iparőzési adójának egy része legyen ráfordítva azon hiányokra, amik az iskolában, 
óvodában vannak. Tiszaug, Nyárlırinc, Lakiteleknél végbe ment egy iskolaváltozás.  
Tiszaugnál az iskola már majdnem megszőnt. Ezek nagyon szomorú lépések. Ezek 
által a lépések által Tiszaug megszőnik egy élethő településnek lenni a mi 
kistérségünkben. A mi dolgainkat tartsuk kézbe. Körénk nagyon nehéz vonzáskörzetet 
létesíteni.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a bizottsági tagokat, kívánnak-e hozzászólni? 
Amennyiben nincs, kérdés, hozzászólás, megköszönöm az alelnök Úr munkáját és 
részvételét, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Kecskemét és Térsége Többcélú társulás képviselıjének beszámolóját elfogadja, s 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
120/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
képviselıjének beszámolója 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecske- 
  mét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolóját elfo- 
  gadja, s javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadás- 
  ra. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Szociális feladat ellátási kötelezettség teljesítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az erre vonatkozó elıterjesztés elkészült, kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a szociális feladat ellátási kötelezettség teljesítésére vonatkozó határozat-tervezet 
elfogadja, s javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
121/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Szociális feladat ellátási kötelezettség  
teljesítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság a szociális 
  feladat ellátási kötelezettség teljesítésére vonatkozó határozat-tervezetet 
  elfogadja, s javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Ajánlatkérés pénzintézetektıl számlavezetésre 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mivel éves szinten jelentıs költséget tesz ki a banki szolgáltatás, ezért szükséges a 
várható költségcsökkenés reményében megversenyeztetni a szolgáltatókat. Erre 
vonatkozóan elkészült az elıterjesztés. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ezzel spórolni lehet. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja azt a javaslatot, 
hogy ajánlatkérés legyen bekérve pénzintézetektıl számlavezetésre, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
122/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Ajánlatkérés pénzintézetektıl 
számlavezetésre 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja 
  azt a javaslatot, hogy ajánlatkérés legyen bekérve pénzintézetektıl szám- 
  lavezetésre, s javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen elkészült az önkormányzat 2009. évi belsı 
ellenırzési terve. Kérdezem Dr. Balogh László belsı ellenırt, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervét, s elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
123/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság elfogadja az 
  önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervét, s javasolja a Képviselı- 
  testületnek is elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Rendelet módosítása iránti kérelem 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
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Holchauser Zsuzsanna Lajosmizse, Szabadság tér 11/B. szám alatti lakos kérelmet 
nyújtott be, mert 2008. december 02-án lejár az önkormányzati bérlakás bérlési ideje, s 
szeretné még tovább bérelni a lakást. Az elıterjesztést Nagy Judit irodavezetı és 
Dodonka Csaba gyakornok készítette. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel a bizottság részérıl. Amennyiben nincs, én a következıket szeretném 
elmondani: 
Holchauser Zsuzsanna munkásságát ismerem, azt mondtam, hogy ezt az embert 
támogatni kell. Korábban is volt, már aki ilyen kérelemmel fordult hozzám, s ebben a 
lakásban lakott, azt is támogattam, de rendelet-módosítást nem javasoltam. Amikor azt 
mondták, hogy meg kell változtatni ezt a rendeletet, szembesültem azzal, hogy hol 
vannak azok az emberek, akik korábban is ilyen lakásban laktak, s azokkal az 
emberekkel méltánytalan lenne az önkormányzat, ha most másképp döntene. Viszont 
azokat az embereket, akik itt dolgoznak Lajosmizsén és jó szakemberek, és 
megérdemlik azt, hogy lakásfenntartási támogatást kapjanak, támogatni kellene. Ez a 
lehetıség nem jelent méltánytalanságot a többi emberrel szemben Én maximálisan 
támogatom azt, hogy legyen egy ilyen keret és legyen lehetıség a helyi szakemberek 
támogatására. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  Aki az elıterjesztés II. Határozat-
tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
124/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Rendelet módosítása iránti kérelem 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elıterjesz- 
  tés II. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra java- 
            solja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5.) Napirendi pont 
A Polgármesteri Hivatal használhatatlanná vált, illetve elavult számítástechnikai 
eszközeinek pótlása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Tengölics Judit irodavezetı és Nagy István informatikus készítette. 
Van-e kiegészítenivaló? 
Nagy István informatikus 
Széles vásznú monitort nem szeretnék, mert torzítja a képet. Samsung monitort 
javaslok. A Varga Comp Bt ajánlatát javasoljuk elfogadni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az volt a feladat, hogy Nagy István nézze meg, hogy szakmai szemmel melyik 
árajánlatot javasolja elfogadni. 
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Meg kellene nézni, hogy ezekbıl a használhatatlanná vált gépekbıl mennyi az a gép, 
amit használni lehet még alapfokon? 
Nagy István informatikus 
Igen, meg lehet oldani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A számítógép beszerzése céltartalék terhére. Az elıterjesztés mellékletét képezik a 
bekért árajánlatok, mely alapján a legjobb ajánlatot figyelembe véve 1.627.024.- Ft + 
ÁFA , azaz bruttó 1.952.430.- Ft forrásra lenne szükség. 
Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, vélemény, észrevétel. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a számítógép beszerzéssel egyetért a céltartalék terhére és a Varga Comp 
Számítástechnika AD-GE BT  -t (Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 84.) javasolja megbízni a 
számítógépek beszerzésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
125/2008. ( X. 07.) PTK hat. 
A Polgármesteri Hivatal használhatatlanná 
vált, illetve elavult számítástechnikai eszközeinek 
pótlása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyetért a szá- 
  mítógép beszerzéssel a céltartalék terhére és a Varga Comp Számítás- 
  technika AD-GE BT-t (Lajosmizse, Dózsa Gy.u. 84.) javasolja megbízni 
  a számítógépek beszerzésével, s ezt javasolja a Képviselı-testületnek el- 
  fogadásra. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı Lajosmizsei Fekete István 
Általános Iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív 
Program keretében. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A pályázat benyújtásra került 2007. decemberében, mely során a pályázó Lajosmizse 
Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztora volt. Ennek az önrészét az önkormányzat az ez 
évi költségvetése terhére biztosította. Az önkormányzatnak ezt a pályázati anyagot újra 
be kell nyújtani, javasolni kell a támogatást.  Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a pályázat újból kerüljön 
benyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
126/2008. (X. 07.) PTK hat. 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı 
 Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola minıségi 
 oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program  
keretében. 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  s javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a „Társulásban mőködı  
                      Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola minıségi oktatásának  
                      fejlesztésére” címő pályázat – mely a Dél-alföldi Operatív Program  
                      keretében került kiírásra - kerüljön újból benyújtásra, s az elıterjesztés  
                      határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még egyéb kérdés, vélemény, bejelentés. 
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/6-39/2008.  
 

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl 

készült jegyzıkönyv 
2008. október 07. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
120/2008. (X. 07.) PTK hat.  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
      képviselıjének beszámolója 
 
121/2008. (X. 07.) PTK hat.  Szociális feladat ellátási kötelezettség telje- 
      sítése 
 
122/2008. (X. 07.) PTK hat.  Ajánlatkérés pénzintézetektıl számlaveze- 
      tésre 
 
123/2008. (X. 07.) PTK hat.  Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzé- 
      si tervének jóváhagyása 
 
124/2008. (X. 07.) PTK hat.  Rendelet módosítása iránti kérelem 
 
125/2008. (X. 07.) PTK hat.  A Polgármesteri Hivatal használhatatlan- 
      ná vált, illetve elavult számítástechnikai  
      eszközeinek pótlása 
 
126/2008. (X. 07.) PTK hat.  Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban 
      mőködı Lajosmizsei Fekete István Általános 
      Iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a 
      Dél-alföldi Operatív Program keretében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


