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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2009. (II. 17.) PTK hat.  Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. 
     (….) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
     szociális alapellátásokról 
6/2009. (II. 17.) PTK hat.  Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szoci.- 
     ális Feladatellátó Társulása társulási megállapo- 
     dásának módosítása 
7/2009. (II. 17.) PTK hat.  Lajosmizse város Önkormányzatának …./2009. 
     (….) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl 
8/2009. (II. 17.) PTK hat.  Temetı fejlesztés 
9/2009. (II. 17.) PTK hat.  Lajosmizse város Önkormányzatának …/(…)  
     rendelete a Gyermekvédelmi támogatásokról, va- 
     lamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
10/2009. (II. 17.) PTK hat. Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére,  
     karbantartására 
11/2009. (II. 17.) PTK hat. XVI. Lajosmizsei Napok programjának elızetes 
     egyeztetése 
12/2009. (II. 17.) PTK hat. Dőlıutak melletti fák kivágására tett ajánlat 
13/2009. (II. 17.) PTK hat. Vodafone rádiótechnikai berendezések elhelyezé- 
     se 
14/2008. (II. 17.) PTK hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
     helyiségbérlete felmondása jogszerős 
15/2009. (II. 17.) PTK hat.  Döntés földtulajdonosok közössége kérésével kapcso- 
     latosan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. február 17- 
                én, du. 13.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak.  Józsáné Dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
 
Keresztes Tibor bizottsági tag bejelentés nélkül, Dr. Török Tamás bizottsági tag 
igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Csordás László Felsılajos polgármestere 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dr. Balogh László belsı ellenır 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Földházi Tünde tanácsos 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Dr. Cserényi Péterné képviselı 
      Koller Dániel települési képviselı 
      Apró Ferenc képviselı 
      Gombkötı Gizella meghívott 
      Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
 
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 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat nem volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi javaslat:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009./(…)  Basky András 
     rendelete a Személyes gondoskodást nyújtó szociális  polgármester 
     alapellátásokról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009./(….)  Basky András 
     rendelete a Gyermekvédelmi támogatásról, valamint a Gyer- polgármester 
     mekvédelmi alapellátásokról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009./(…) ren-  Basky András 
     delete a 2009. évi költségvetésrıl     polgármester 
4./ Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantar-  Basky András 
     tására         polgármester 
5./ Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Fel-  Basky András 
     adatellátó Társulása társulási megállapodásának módosítása polgármester 
6./ XVI. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése Basky András 
          polgármester 
7./ Temetıfejlesztés        Basky András 
          polgármester 
8./ Dőlıutak melletti fák kivágására tett ajánlat    Basky András
          polgármester 
9./ Vodafone rádiótechnikai berendezés elhelyezése   Basky András 
          polgármester 
10/ Lajosmizse Helytörténeti és Kulturális Egyesület   Basky András 
       helyiségbérlete felmondása jogszerőségének és a  régi  polgármester 
       városháza épülete visszaadásának polgári peres úton tör-   
       ténı kikényszerítése 
11/ Döntés földtulajdonosok közössége kérésével kapcsolatosan Basky András 
          polgármester 
 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának ….62009./(….) rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
E rendeletet egy évben kétszer kell módosítani. Az elsı módosítás a költségvetéssel 
egyidejőleg szokott megtörténni. A kiküldött anyagban azok a számok szerepelnek,  
amik az eddigiekben. A térítési díj javaslat nem tartalmaz a tavalyihoz képest 
módosítást, egyetlen egy tétel módosulna, a nappali ellátásokért fizetendı klubtagsági 
térítési díj. Ez tavaly január 1-tıl lett bevezetve. A módosításnak az az érve, hogy az 
ebbıl származó térítési díj minimális, és az önkormányzat állami normatívátl esne el. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló rendelet-tervezetét, s az elıterjesztés 3. sz. mellékletét 
képezı határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság  3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
5./2009. (II. 17.) PTK. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…./2009. (…) rendelete a személyes gon- 
doskodást nyújtó szociális alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse  
                      Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
  alapellátásokról szóló rendelet-tervezetét, s az elıterjesztés 3. sz. 
  mellékletét képezı határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2/ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása 
társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
E rendelet módosításnak az alapja a „támogatási szolgáltatás”kivétele és az alábbiakra 
történı módosítása: 
„Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
közötti gyermekjóléti, családsegítı szolgáltatás, valamint jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és étkeztetés ellátására”. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása 
társulási megállapodásának módosítását az elıterjesztés határozat-tervezete szerint 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2009. (II. 17.) PTK. hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és 
Szociális Feladatellátó Társulása társulási 
megállapodásának módosítása 
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HATÁROZAT 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Egészségügyi, 
Lajosmizse és FelsılajosGyermekjóléti és Szociális Feladatellátó 
Társulása társulási megállapodásának módosítását az elıterjesztés  
határozat-tervezete szerint elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 

  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2/ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az ez évi költségvetés jónak mondható.  A 125 M/Ft-os pénzmaradvány nagyon 
komoly tétel. Ez köszönthetı a takarékos gazdálkodásnak és fegyelmezett 
végrehajtásnak. 2008-ban pénzeszközök voltak elkülönítve és valami nem valósult 
meg. A Fekete István Általános Iskola épületének felújítására volt önrész elkülönítve, 
nyerni nem tudott, így ezek a pénzügyi források megmaradtak és nem lettek elköltve. 
Pályázati pénzek a 2008. évben és a 2009. évben realizálódnak, például az 
akadálymentesítési és útpályázatokat. A térítési díjak változásával az intézményi 
mőködési bevételek nınek. A kiadási oldalon tapasztalhatjuk azt, hogy a központi 
támogatások csökkentek, a gyermeklétszám az iskolában 944 fı volt. Csökken a 
kistérségi állami normatíva. Az a tervezési módszer érvényesült, hogy tavaly januári 
elıirányzatokból kellett kiindulni. A 13. havi fizetéssel nem számolhatunk. A dologi  
jellegő juttatásoknál a tervezık nem számoltak azzal, hogy a tavalyihoz képest többet 
költsenek el. Cél, hogy a tavalyi szinten elvégezni a feladatot. Egy teljes átvilágítási 
rendszerben lett megtervezte a költségvetés. 
A személyi juttatásoknál az ez évi költségvetés nem tartalmazza a minimum 15 eFt 
kereset kiegészítést. Ezt a költséget késıbb lehet az állami normatívából lehívni. 
Munkavállalói juttatások terén az ezzel kapcsolatos érdekegyeztetı tárgyalások 
megtörténtek. A 2008. évben Lajosmizsén biztosítottak az étkezési juttatások. 
Felhalmozási vonalon azt támogathatjuk, hogy a felhalmozás, a beruházás és a 
felújítás a pénzmaradvány szintjén van. A felhalmozási jellegő beruházások és 
felújítások nagyságrendje megegyezik a pénzmaradvány nagyságrendjével. Azok a 
döntések, amik az lemúlt évben a pályázat beadásról szóltak, rendelkezésre állnak. 
Nagyon pozitív dolog, hogy nem kell elbocsátani senkit, nem kell megvonni egy 
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intézménytıl sem és felhalmozásra is jut pénz. Lajosmizse Város Önkormányzata azon 
kevés önkormányzatok egyike, ahol nincs hitel. Nagyon örülök a felhalmozási 
kiadások között szerepel, hogy a város szeretne egy nyilvános illemhelyet 
megvalósítani. Sok-sok olyan problémára próbál megoldást keresni a költségvetési 
rendelet-tervezet, ami lakossági probléma. 
Basky András polgármester 
Az idei év tervezése sokkal nehezebb volt, mint az elmúlt évben. Pozitív költségvetés 
áll elıttünk, de a még elıttünk álló gazdasági nehézségeket nem tudtuk betervezni. 
Lajosmizse Város megtett mindent annak érdekében, hogy pozitív költségvetést tudjuk 
elérni. Most is egy olyan költségvetés áll elıttünk, ami biztos gazdálkodást 
eredményezhet. Azt, hogy a magyar gazdaság hogyan tudja kezelni a válságot, nem 
tudjuk. 
Azt kérem minden intézménytıl, hogy minden olyan dolog, ami nem feltétlenül 
szükséges, azok az év második felében kerüljenek megvalósításra. Ha a bevételeink 
nem teljesülnek úgy, ahogy beterveztük, akkor a költségvetés borulhat. Mindenkit a 
lehetı legtakarékosabb gazdálkodásra kell, hogy ösztönözzünk. Minden évben fontos 
dolog az, hogy valamennyi pénzmaradvány legyen az eredményes gazdálkodás 
érdekében. Az egészségügyi mőködési célú bevételeknél 5.280.000.- Ft be van 
tervezve az orvosok támogatására, ami 40 eFt/hó. Ezt az összeget a 
költségvetésünkben azért tudtuk betenni, mert a tavalyi jó gazdálkodás ezt lehetıvé 
tette. Azok a beruházások, amik halaszthatók, azok legyenek biztonsági tartalékai a 
költségvetésnek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Várom a kérdéseket, véleményeket. 
Apró Ferenc képviselı 
A lovas rendezvényhez elkészíttettünk a Farkas Építész Irodával egy átfogó felújítási 
rendezési tervet, ez nem lesz megvalósítva. Ezt nem engedheti meg magának az 
önkormányzat. Úgy valósítsuk meg, hogy minden évben ne kelljen más tervet 
készíteni. Semmiféle rosszindulatúság nincs bennem. Így a tavalyi tervelkészítésnek 
nem volt semmi alapja. 
Dr. Cserényi Péterné képviselı 
A Lajosmizsei Napok keretén belül lenne a lovas rendezvény. A tereprendezés nem 2 
M/Ft, az engedélyeztetési eljárást is magában foglalja az összeg. Elıreláthatólag ez az 
összeg csökkenni fog annyival, amennyit adnak hozzá a szponzorok. Ugyanez 
vonatkozik a tőzijátékra is, a Mővelıdési és Oktatási Bizottság nem szavazta meg, 
viszont már 150 eFt adomány ígérkezett erre a célra. 
A Farkas Építész Iroda terveit nem mi kértük. 
Basky András polgármester 
Kijelöltünk egy olyan tervet, amivel el tudtunk indulni, hogy a tó rendezésére legyen 
valamilyen anyagunk. Azt mondtuk a Farkas Építész Irodának, hogy az iskola-tóra és 
az általános iskolára vonatkozóan készítsen egy tervet. Ezért volt az, hogy a 
elkészíttettünk a Farkas Építész Irodával egy központi tervet a meglévı tervek  
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bedolgozásával. Menetközben felvetıdött, hogy a Lajosmizsei Napokat nem biztos, 
hogy célszerő ugyan úgy megrendezni, mint ahogyan az elızı években volt, hanem 
változtatni kellene rajta más irányban. Volt két kínálkozó nyári program, a barack 
fesztivál, és a lovas program. A barackfesztivál megvalósításának a költségvonzatát az 
önkormányzat nem tudta felvállalni, a lovas rendezvény költsége jóval kevesebb, ezért  
döntött úgy a Képviselı-testület, hogy a lovas rendezvényt szeretnénk megvalósítani.  
Köztéma volt, hogy nincs olyan program, ami a lajosmizsei embereket kimozdítaná. 
Ezt a tervet, amit elkészítettünk, lehet, hogy hozzá lehet tenni másik pályázati 
kiíráshoz is. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, még én szeretnék néhány gondolatot elmondani. 
Az önkormányzat rendelkezik egy projekt tervvel. Sok a pályázati lehetıség, beszélni 
kellene arról, hogy melyek azok a témák, amik elsıbbséget élveznek.  Én egy pár 
témát felsorolnék. Elsısorban gondoltam a nem nyertes pályázatoknak az ismételt 
beadására. Másodsorban az oktatással kapcsolatos, az alsó tagozatos gyermekek 
oktatása több épületben zajlik Lajosmizsén. Ezeknek az épületeknek az a problémája, 
hogy régiek. Ha az önkormányzat továbbra is azt szeretné, hogy Lajosmizsén ne 
ússzon el a költségvetés és ne hitelbıl kelljen gazdálkodni, meg kellene fontolni, hogy 
hogyan lehetne olcsóbban mőködtetni a tanítást. Az úgy lehetne, hogy egy helyen 
megvalósítani az oktatást. 
Helyi energiának a feltérképezése is fontos kérdés. Abban az esetben, ha a régi 
épületekben csökkenteni szeretnénk a költségeket, energiakorszerősítést kell 
megvalósítani. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi az a leggazdaságosabban 
mőködtethetı energia rendszer, amit alkalmazni lehet. 
Szennyvízberuházás témakörével is foglalkozni kellene. 
A külterületi lakosságnak a mobilitása. Lajosmizse sajátossága, hogy nagy a 
külterülete. Nem mindegy, hogy a külterületi lakosok hozzá tudnak-e jutni az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, el tudnak-e jutni az iskolába, orvosi rendelıbe. Ennek 
feltétele az utak rendezése. Egyetlen vállalkozó sem jön Lajosmizse külterületi részére, 
ha nem megfelelı úton tud közlekedni. A külterületi utak prioritást kell, hogy 
élvezzenek. 
Az Iskola-tó és környékének a rendezése. Ennek sokféle vonzata van. Már sokszor 
kérte a lakosság különbözı fórumokon ennek rendezését. 
Javaslom, hogy az önkormányzat a pályázat beadásakor az általam felsorolt témákat 
prioritásként kezelje. 
Kutaisné Nagy Katalin jegyzı 
Mielıtt a prioritások rögzítve lennének, elıtte a gazdasági programokkal 
mindenképpen össze kell vetni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet-
tervezetét elfogadja, és a 2009. évi pályázatbeadás prioritási sorrendjére az 
elhangzottakat javasolja azzal, hogy a pályázatokat össze kell vetni a gazdasági 
programban foglalt célkitőzésekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
7/2009. (II. 17,) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…./2009. / (…) rendelete a 2009. évi  
költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet-ter- 
  vezetét elfogadja, és a 2009. évi pályázat beadás prioritási sorrendjére az 

alábbiakat javasolja azzal, hogy a pályázatokat össze kell vetni a  
          gazdasági programban foglalt célkitőzésekkel. 

 
1.) Nem nyertes pályázatok ismételt beadása 
2.) Alsófokú iskolák (Súri Iskola, gépállomási Iskola, Szent Lajos úti 

Iskola, Mathiász J. úti Iskola, volt pártszékház épülete) 
integrációjának kérdésköre. 

3.) helyi energia feltérképezés, közintézmények energia rendszerének 
korszerősítése. 

4.) Szennyvízberuházás 2009. évi feladatai. 
5.) Külterületi lakosság mobilitásának megteremtése (út, helyi 

közlekedés). 
6.) Tó és környékének rendezése. 
 
Határid ı: 2009. február 18. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
Temetıfejlesztés 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az önkormányzat vállalkozóval kötött szerzıdés alapján gondoskodik a temetı 
mőködtetésérıl. Ezek a pénzek temetıfejlesztésre fordíthatók. A Képviselı-testület 
tárgyalta a temetıfejlesztési koncepciót és úgy döntött, hogy árajánlatot kér be a 
fejlesztési célok megvalósítására (ravatalozó épület, kerítés és a fıbejárat). Két 
vállalkozótól kértünk be árajánlatot, a G&G Épületfenntartó BT-tıl (képviselıje:  
 
 

- 8 – 



 
Gombkötı Gizella) és a TISZAÉP Invest Kft-tıl (képviselıje: Tiszavölgyi Gábor).  
Gombkötı Gizella árajánlata 493.000.- Ft+ÁFa, Tiszavölgyi Gábor árajánlata 
17.060.614.- Ft.  Az egyik árajánlat tervezési, a másik pedig kivitelezési. Az 
árajánlatokkal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Gombkötı Gizella G&G Épületfenntartó BT képv. 
Én a kivitelezésre nem adtam árajánlatot, csak a tervezésre. Úgy értelmeztem az 
árajánlatkérı levélbıl, hogy csak a tervezésre kértek árajánlatot. 
Tiszavölgyi Gábor TISZAÉP Invest Kft képv. 
Felmértük, hogy mi az, amit el kellene végezni Egységes kiírás kell ahhoz, hogy 
értelmezni lehessen, mi az, amit szeretnének kérni. Én felvázoltam azt is, hogy a 
kivitelezés során hogyan valósítanám meg. Amit én ajánlatként adtam, az a maximum 
minden tekintetben. Teljesen egyetértek az elıttem hozzászólóval, hogy egységesíteni 
kellene, hogy mit szeretnénk. 
Józsáné Dr. Kis Irén PTK elnök 
Köszönöm a kiegészítést. 
Basky András polgármester 
Az eredeti elképzelés régóta körvonalazódik számunkra. Kb. 25-30 év az, ami 
Lajosmizsét ki tudja szolgálni. A temetıfejlesztés után a megvalósítás körvonalazódik. 
A mi elképzelésünk szerint egy látványtervet kérünk, ami megnyeri Lajosmizse Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének tetszését. A tervezési ajánlat tartalmazza az 
engedélyezési tervek elkészítését és költségvetését. Ehhez képest mindenki másként 
értelmezte. Az önkormányzatot abba a helyzetbe állítottam, hogy valamelyik verziót 
tudjuk-e támogatni, vagy egy tervpályázatot írnánk ki és az önkormányzat azt mondja, 
hogy ezt a látványtervet szeretnénk. 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A két ajánlat értékelhetetlen számunkra. Az a jó, amit a polgármester Úr elmondott. 
Basky András polgármester 
A ravatalozót szeretnék felújítani, és az elıtetıt is, ezen kívül vannak még a temetın 
belül útépítések és épületen belül vízvezeték építések. is  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a témával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, köszönjük az ajánlattevık munkáját és részvételét. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Gombkötı Gizella és Tiszavölgyi Gábor eltávoztak az ülésrıl. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Cserényi Péterné képviselı 
Korábban Sárközi István készített komplett tervet. Ezért az önkormányzat fizetett. Ha 
ez a terv megvan jelenleg is, akkor ez jó lenne. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Amikor a SZIGÜ Rt elszámolt a tervvel, akkor volt ez a látványterv. Nem fizettünk 
érte, a kivitelezés költsége is 30 M/Ft felett volt. 
 
 
 

- 9 – 



 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Én azért nem ragaszkodnék a régi tervhez, mert lehet, hogy sokkal jobbak jönnek 
helyette. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, a bizottság olyan javaslattal fog élni, hogy egyszerősített 
tanulmánytervnek a tervpályázata készüljön tervezési költségbecsléssel együtt a 
temetı fejlesztés elsı szakaszára, s nyílt tervpályázati felhívás kerüljön közzétételre, 
mivel árajánlat készítés volt- s ezek alapján dönthet a Képviselı-testület, hogy melyik 
pályázatot adja be és valósítja meg. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
8/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Temetı fejlesztés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
  javasolja a Képviselı-testületnek, hogy egyszerősített tanulmány- 

terv készüljön tervezési költségbecsléssel együtt a temetı fejlesztés elsı  
szakaszára, -s nyílt tervpályázati felhívás kerüljön közzétételre, mivel  
árajánlat készítés volt – s ezek alapján dönthet a Képviselı-testület. 

  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./(…) rendelete a Gyermekvédelmi 
támogatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai változnak 2009. március 1-tıl. 
A bizottsági ülés elıtt kapott kiosztós anyag szerint a javaslat: 
Iskolai napközi:      367.- Ft 
Iskolai menza:    229.- Ft 
Óvodai ellátás intézményi térítési díja: 280.- Ft 
Kollégiumi ellátás intézményi térítési 
díja:      572.- Ft/nap 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e?  
Bíró Tiborné bizottsági tag 
A 2008. június 1-i összegek ÁFÁ-val vannak szerepeltetve, a mostani összegek pedig 
ÁFA nélkül vannak. Az iskolai napközi térítési díja 2008. évben 340.- Ft, az iskolai 
menza térítési díja 229.- Ft, az óvodai ellátás intézményi térítési díja pedig 530.- Ft 
volt. 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az önkormányzat az intézményi térítési díjat ÁFA nélkül állapítja meg, az intézmény 
pedig ráteszi az ÁFA térítési díjat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…/(…) a Gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló rendelet-tervezetét, s az elıterjesztés (kiegészítés) 2 mellékletét, mely a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozik 2009. március 1-tıl, elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemelés- 
sel jelezze.. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
9/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/(….) 
rendelete a Gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az 
  elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, Lajosmizse Város Önkormány- 
  zatának …./(…) a Gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a  
                      gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet-tervezetét, s az  
                      elıterjesztés (kiegészítés) 2. mellékletét, mely a gyermekétkeztetés  
                      intézményi térítési díjára vonatkozik 2009. március 1-tıl, elfogadja,  
                      megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az  
                      alábbiak szerint: 
 
  Iskolai napközi:      367.- Ft 

Iskolai menza:    229.- Ft 
Óvodai ellátás intézményi térítési díja: 280.- Ft 
Kollégiumi ellátás intézményi térítési 
díja:      572.- Ft/nap 

 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetetésére, karbantartására 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan a szerzıdéskötést 
támogatni, elfogadni tudom. 2009. március 12-ig megkötném ezt a szerzıdést. Az 
indokolatlan felmondást be kellene építeni a szerzıdésbe. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e ? 
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Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Korábban volt egy szerzıdés, amit 10 évre kötött meg az önkormányzat, ez 2012-ig 
szól. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse város 
közvilágításának üzemeltetésérıl, karbantartásáról szóló, az elıterjesztés mellékletét 
képezı DÉMÁSZ Zrt-vel kötendı szerzıdés-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
10/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Szerzıdéskötés a közvilágítás 
üzemeltetésére, karbantartására 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajos- 
  mizse város közvilágításának üzemeltetésérıl, karbantartásáról szóló, 
  az elıterjesztés mellékletét képezı DÉMÁSZ Zrt-vel kötendı szerzıdés- 
  tervezetet. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
XVI. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elmúlt évben szó volt arról, hogy a Lajosmizsei Napok egy teljes más arculatot 
kapjanak. Az ünnepség és a koncert helyszíne a Mővelıdési Ház lenne, s a 
Lajosmizsei Napok gerincét a lovas rendezvények adnák. Ez a 2009. évi 
költségvetésbe is bele van építve. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Dr. Cserényi Péterné képviselı 
Nem a programokkal volt a probléma, hanem az emberekkel. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy a rendezvény lebonyolítására minden lehetıség 
biztosított. Én tiszteletben tartom a lovas programot, a fogathajtó pályának a 
kialakítását nem igazán díjazom, mert a helyi érdekeltséggel egy kicsit ellentétes. A 
XVI. Lajosmizsei Napok programját a kiadott határozati javaslattal elfogadásra 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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11/2009. (II. 17.) PTK hat. 
XVI. Lajosmizsei Napok programjának 
elızetes egyeztetése 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
  XVI. Lajosmizsei Napok program-tervezetét elfogadja, megtárgya- 
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a kiadott hatá- 
  rozat-tervezettel. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Dőlıutak melletti fák kivágására tett ajánlat 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A dőlıutak mellett lévı fák teljesen benövik a dőlıutakat, ezek kivágását szorgalmazni 
kell. Egy vállalkozó ajánlatot tett ennek kivágására. Az ajánlati javaslatát az 
elıterjesztés melléklete tartalmazza. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Dr. Cserényi Péterné képviselı 
A kimérés költséges, viszont hatósági állásfoglalás kell. Nem képzıdik árbevétel. 
Nincs megadva, hogy mennyi lenne a kitermelendı fa mennyisége. Hiányzik a térkép. 
Az utak elcsúsztak, nem úgy vannak, mint ahogy a térképen eredetileg. 
Basky András polgármester 
Hosszú ideig tárgyalta a Mezıgazdasági Bizottság ezt. Kérdés, ha most nem csináljuk 
meg, akkor mikor. A lényeg az volt, hogy meg kell csinálni. Olyan döntés született a 
Mezıgazdasági Bizottságon, hogy 6-8 km-es útszakaszt meg kell csináltatni Fontos 
ezeknek a területeknek a tisztántartása. A munka elkészülhet. fontos kérdés volt az, 
hogy mi lesz a sarjadékkal. Van olyan szer, amivel ha a fa be van kenve, akkor a fa 
nem hajt ki, ez 95 %-osan visszafogja a sarjadást. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy nem fogadjuk el Strausz János vállalkozó 
ajánlatát, s az elıterjesztés határozat-tervezetét megtárgyalásra és elfogadásra 
javasoljuk, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
12/2009. (II.17.) PTK hat. 
Dőlıutak melletti fák kivágására 
tett ajánlat 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a dőlıutak 
  melletti fák kivágására tett ajánlatot nem fogadja el, az elıterjesztés 
  határozat-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:    A bizottság 
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9./ Napirendi pont 
Vodafone rádiótechnikai berendezések elhelyezése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Vodafone rádiótechnikai berendezés elhelyezésére vonatkozóan tett ajánlata nem 
kedvezı az önkormányzat részére. Egy 15 éves szerzıdési idıszak, 500 eFt-os bérleti 
díj és egy egyszeri 12 eFt-os díj befizetése számomra kedvezı ajánlat lenne. Ez 
elfogadható-e?  
Van.-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, más javaslat? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı lajosmizsei 700.hrsz-ú ingatlanon lévı víztorony 
közvetlen közelében 20 m2 területen a Vodafone Távközlési Zrt egy rádiótechnikai 
berendezést helyezzen el úgy, hogy az igényelt területre az önkormányzat évi 500 eFt-
os bérleti díjat állapítson meg 15 éves szerzıdési idıszakra, gyszeri 12 eFt-os 
befizetési díj megfizetése ellenében, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
13/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Vodafone rádiótechnikai berendezések 
elhelyezése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az önkor- 
  mányzat tulajdonát képezı, lajosmizsei 700. hrsz-ú ingatlanon klévı 
  víztorony közvetlen közelében 20 m2 területen a Vodafone távközlési 
  Zrt eg rádiótechnikai berendezést helyezzen el úgy, hogy az igényelt 
  területre az önkormányzat évi 500 eFt-os bérleti díjat állapítson meg 
  15 éve szerzıdési idıszakra, egyszeri 12 eFt-os befizetési díj ellené- 

ben. 
Határid ı: 2009. február 18. 
Felelıs:     A bizottság 

 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása 
jogszerőségének és a régi városháza épülete visszaadásának polgári peres úton 
történı kikényszerítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd készítette az elıterjesztést. Polgármester Úr az 
elıterjesztıje. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az írásos anyaghoz? 
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Basky András polgármester 
Ma 11 órakor beszéltem Dr. Kürti Lászlóval, elmondtam a javaslatainkat. Kértem, 
hogy ha neki van valami javaslata, akkor azt tegye meg. A költségek a szerzıdés 
szerint nincsenek rendezve. Ha az egyesületnek lesz valami más javaslata, ami 
elfogadható az önkormányzat részére, akkor hozza ide Az épületet Dr. Kürti László 
nem akarja visszaadni, ezért pert javasolt. Mi pedig mindenképpen vissza akarjuk 
venni az épületet. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Nincs. Én 
elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
14/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület helyiségbérlete felmondása 
jogszerőségének és a régi városháza épülete  
visszaadásának polgári peres úton történı 
kikényszerítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása jogsze- 
  rőségének és a régi városháza épülete visszaadásának polgári peres úton 
  történı kikényszerítése vonatkozásában javasolja a Képviselı-testület.- 
  nek az elıterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Döntés földtulajdonosok közössége kérésével kapcsolatosan. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás készítette az elıterjesztést. Van-e neki ezzel 
kapcsolatban kiegészítenivalója? 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
A végrehajtási rendelet szerint ezt így nem köthette volna meg. Nem kel felbontani ezt 
a szerzıdést., itt kompromisszumot nem lehet kötni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A határozat-tervezetbıl az elsı mondatot törölni kell. Az önkormányzat a Képviselı-
testülettel kötött szerzıdést nem bontja fel, a nyújtott szolgáltatást visszafizetni nem 
tudja, mert azt szerzıdés szerint használta fel. A holnap naptól semmisnek tekinti a  
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szerzıdést az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban más egyéb kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a szerzıdés ne kerüljön felbontásra, az önkormányzat az 
összeget visszafizetni nem tudja, mert szerzıdésszerően teljesítette kötelezettségét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
15/2009. (II. 17.) PTK hat. 
Döntés földtulajdonosok 
közössége kérésével kapcsola- 
tosan 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a szerzıdés ne kerüljön felbontásra, az ön- 
  kormányzat az összeget visszafizetni nem tudja, mert szerzıdésszerően 
  teljesítette kötelezettségét. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

Kmf. 
 
 

      Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
       PTK elnök 

 
 Márton Györgyné s.k. 
                  jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


