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 JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. január 20- 
                án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   Kele Attila    bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné és Keresztes Tibor bizottsági tagok nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dr. Balogh László belsı ellenır 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Apró Ferenc 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 3 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Képviselı-testületének az idegenfor- Basky András 
     galmi adóról szóló 6/2006. (II. 16.) rendeletének mó- polgármester 
     dosítása 
2./ Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyen- Basky András 
     lı hozzáférés- Innovatív intézményekben” (TÁMOP- polgármester 
     3.1.4/08/2.) pályázati felhívás keretében 
3./ I. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási  Basky András 
     megállapodásának módosítása     polgármester 
     II. Közösségi ellátások biztosításáról döntés 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Molnár Úr kérte, hogy a „Közösségi ellátások biztosításáról döntés” címő napirendi 
pontot vegyük elıre. Ennek a kérésnek eleget téve a 3./ napirendi pontot tárgyaljuk 
elsı napirendként.  
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I. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
II. Közösségi ellátások biztosításáról döntés  
Öt kötelezı szolgáltatási feladat van, amelybıl a nappali ellátás minden formája még 
nincs megoldva.  A kistérségnek a közremőködésével sikerülne úgy megoldani, hogy a 
kistérségi társulási megállapodást kibıvítenénk. 2008. december 31-ig a szociális 
törvény kötelezı feladatként határozta meg a közösségi ellátások biztosítását, de 2009. 
január 1-tıl ez önkéntes feladat. A közösségi ellátásokra nagy szükség van. Több éve 
már, hogy az EGYSZI együttmőködésben van a Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg-
segítı Szolgálattal. Közös finanszírozásban sikerült ezeket a szolgáltatásokat 
mőködtetni. A RÉV kihelyezett szolgáltatásokat végez, de Lajosmizse Város 
Önkormányzatának ez pénzébe nem került. 263.086 Ft-ba kerülne a közösségi 
ellátások biztosítása 2009-re. A nappali ellátások keretében finanszírozási 
kötelezettsége Lajosmizsének sem lenne. Ezt a kistérségi normatívából és az állami 
normatívából lehetne finanszírozni. 
Molnár Ferenc RÉV képviseletében 
A nappali ellátás marad kötelezı önkormányzati feladat, tízezres nagyságrendő 
településen önálló intézményben nem valósítható meg, ezért mi felajánlottuk, hogy a 
kecskeméti nappali intézményünkben ellátjuk az arra rászoruló, illetve ideutalt 
lajosmizsei lakosokat, vagy úgy, hogy a rászorultak jönnek be, vagy mi jövünk ki. 
Ennek fedezetére az önkormányzatnak külön kiadása nem keletkezik, mert a kistérségi 
normatíva fedezi. A szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása közösen 
mőködtethetı. A magas színvonalú ellátás miatt a kistérségtıl települési hozzájárulást 
kértünk. Ez nem kötelezı, de nagyon fontos a közösségi ellátások fenntartásához ez a 
263.086 Ft is, ami Lajosmizsére esne, hogy a szolgáltatást jó színvonalon el tudjuk 
látni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a kiegészítést. Kérdése, javaslata van-e a jelenlevıknek? Én javaslom a 
napirend elfogadását a Képviselı-testületnek a szakmai hatékonyságra való tekintettel. 
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja, s elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2008. (I. 20.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT  
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskemét és  

Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását elfogad- 
ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 

 Határid ı: 2009. január 21. 
 Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki egyetért azzal, hogy a közösségi ellátások biztosításához járuljunk hozzá az 
elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
2/2008. (I. 20.) PTK hat. 
Közösségi ellátások biztosításáról 
döntés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a közösségi ellátások biztosítását 2009. év- 
  re vállalja fel, s az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2009. január 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata …./2009. (…) rendelete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 6/2006. 
(II. 16.) rendeletének módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
E napirendi pont anyagát a bizottsági ülés elıtt kaptuk meg. Tengölics Judit 
irodavezetı az elıterjesztés készítıje. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Tengölics Judit irodavezetı 
2006-ban alkotta meg az idegenforgalmi adó rendeletet az önkormányzat. Azóta nem 
változtattunk a mértékén. 2009. január 1-tıl törvény írja elı, hogy kötelezı 
tartalommal idegenforgalmi adó bevallás nyomtatványt kell használni. Ha elfogadja a 
Képviselı-testület, akkor kiküldjük az adóalanyoknak a nyomtatványt.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának idegenforgalmi adóról szóló rendelet-
módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2009. (I. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata …./2009. (…) ren- 
delete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének az idegenforgalmi adóról szóló 6/2006. (II. 16.) 
rendeletének módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
 Város Önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módo- 
 sítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı- 
 testületnek. 

Határid ı: 2009. január 21. 
Felelıs:     A bizottság 

  
3./  Napirendi pont 
Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív 
intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/089/2) pályázati felhívás keretében 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagy Judit irodavezetı és Dodonka Csaba fogalmazó készítette az elıterjesztést. 
Kérnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást. 
Nagy Judit irodavezetı 
Annak ellenére, hogy felfüggesztették a pályázati kiírást, polgármester Úr úgy döntött, 
hogy készítsük elı a pályázatot, hogy amikor újra kiírják, akkor az elsık között tudjuk 
beadni. 
Basky András polgármester 
Ez a pályázati kiírás többször napirendi ponton volt, de mindig voltak benne 
bizonytalansági tényezık, ami miatt nem sikerült beadni. Egyre inkább a kompetencia 
alapú oktatási rendszer kerül elıtérbe. Ha kiírják a pályázatot újra és nyerünk, akkor 
kapunk vissza pénzt, de ha nem írják ki és nem nyerünk, akkor is ennek megfelelıen 
kell az oktatásban dolgozni. Azért javaslom, hogy mivel lezárták ugyan a beadási 
határidıt, akkor is dolgozzuk ki a pályázatot, és ha újra kiírják, akkor azonnal be 
tudjuk adni. 
Ha nem pályázunk, és nem nyerünk, akkor is a helyzetelemzést meg kell csinálni. 
Azért van itt az anyag, hogy elı kell készíteni a beadásra. Bekértünk árajánlatokat erre 
vonatkozóan, a legkedvezıbb ajánlata Egri Juditnak volt, az Alfa Kurzus Kft részérıl. 
İvele már az óvoda és az iskola együtt dolgozott, van tapasztalata. Az ajánlatban az 
iskolánál 400 eFt-os ajánlatot tett, az óvodánál 200 eFt-os ajánlatot. Ha nyerünk, akkor 
ez a pályázati pénzbıl lehívható, ha nem, akkor a mi költségünk lesz. További költség 
még a MENTOR Iroda Kft 288 eFt értékő ajánlata. Feladat ellátási területek: óvoda, 
iskola alsó-felsı tagozat), valamint a kollégium, illetve Felsılajos vonatkozásában. 
Olyan döntést kellene hozni, hogy mi ezt a pályázatot benyújtjuk az óvoda, iskola 
alsó-felsı tagozata, valamint a kollégium vonatkozásában. Felsılajos nyilatkozatát 
pedig meg kell várni, hogy ık bele kívánnak-e lépni ebbe a programba. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Miért kellett leállítani a folyamatot? Sajnálom, hogy elment egy lehetıség. 
Apró Ferenc képviselı 
Ezt az önkormányzatnak kell beadni, vagy pályázhat az intézmény is? Jelenleg nincs 
pályázat kiírva, mégis elkészítjük a pályázati anyagot? 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Erre a pályázatra készülni kell, mert ezeket a szakmai munkákat egy hét alatt nem 
lehet elkészíteni. Ezért a köztes idıszakban a szakmai anyagokat elkészítjük. 
Basky András polgármester 
Ha nem írják is ki a pályázatot, akkor is fordítani kell pénzt a kompetencia alapú 
nevelési program bevezetéséhez a pedagógusok továbbképzésére, valamint a 
helyzetelemezésekre. Azt is meg kellene kérdezni, hogy lehetne-e pályázati szinten 
elkészíteni a helyzetelemzéseket. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jó ötlet, hogy a helyzetelemzık készítsék el a szakmai elemzéseket pályázati szinten, s 
a szakértık kapjanak ilyen megbízatást. Egyetértünk a bizottsági tagokkal abban, hogy 
a mostani szakértık kapjanak megbízatást arra, hogy a szakmai munkát elkészítsék 
úgy, hogy ha kiíródik a pályázat, akkor annak is megfeleljen. Felsılajos pedig 
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy be kíván-e lépni ebbe a programba.   
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Javaslom, hogy annak ellenére, hogy nincs kiírva jelenleg pályázat, készítsük elı a 
pályázatot a beadásra Lajosmizse vonatkozásában négy feladat ellátási hely 
tekintetében (kollégium, kollégium felsı tagozatos oktatás, iskola felsı tagozatos 
oktatás, óvoda). Az elkészítés összege az Alfa Kurzus Kft részérıl 400 eFt az iskola 
vonatkozásában, 200 eFt az óvoda vonatkozásában és 288 eFt a MENTOR Iroda Kft 
részérıl. Úgy készüljenek el a helyzetelemzések, hogy ha a pályázat kiírásra kerül, 
akkor azon követelményeknek is megfeleljen. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2008. (I. 20.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati 
támogatására 

HATÁROZAT  
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy annak ellenére, hogy nincs kiírva jelenleg 
  a pályázat, legyen elıkészítve a beadásra  Lajosmizse vonatkozásában 
  négy feladat-ellátási hely tekintetében (kollégium, kollégium felsı tago- 
  zatos oktatás, iskola felsı tagozatos oktatás, óvoda), Felsılajos pedig 
  eldönti, hogy kíván-e csatlakozni a programhoz. 
  Javasolja továbbá a bizottság, hogy fogadja el az elkészítés összegét az 
                      Alfa Kurzus Kft részérıl: 400 eFt az iskola vonatkozásában, 200 eFt az  
  óvoda vonatkozásában, 288 eFt a MENTOR Iroda Kft részérıl. 
 
 



 
- 6 – 

 
  A bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület hívja fel a helyzetelem- 
  zık figyelmét, és adjon megbízatást arra vonatkozóan, hogy a helyzet- 
  elemzések úgy készüljenek, hogy azok a pályázat beadásakor is megfe- 
  leljenek az elvárásoknak. 
  Határidı: 2009. január 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, észrevétele? 
Tengölics Judit irodavezetı 
Bankváltásról tájékoztatom a bizottságot. A mai nappal aláírásra kerültek, s ezzel 
egyidejőleg megkötésre kerültek a K&H Bankkal a számlanyitáshoz kapcsolódó 
szerzıdések, s az új számlaszámok rendelkezésre állnak. Február 1-tıl indul a számla. 
A januári fizetések még az OTP számlára fognak menni. A K&H Banknál a 
dolgozókra vonatkozó kedvezmények a Képviselı-testület és a bizottságok tagjaira is 
vonatkoznak. Döntı érv az volt, hogy az önkormányzatnak legyen olcsóbb. Ez akkor 
lesz olcsóbb, ha minél többen nyitnak bankszámlát a K&H Banknál. Kérek mindenkit, 
hogy mérlegelje ennek a lehetıségét. Senki számára nem teszi kötelezıvé a 
számlanyitást az önkormányzat a K&H Banknál, de javasolja. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben nincs más egyéb kérdés, bejelentenivaló, hozzászólás, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, s a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
      PTK elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
                              jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


