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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
108/2009. (XI. 24.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009.  
     rendelete a lakásokról és helyiségekről (Egységes 
     szerkezet) 
109/2009. (XI. 24.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének 2010. évi költségvetési koncepciója 
110/2009. (XI. 24.) PTK hat. Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091. kódjelű, „Lajos- 
     mizse Város Polgármesteri Hivatalának fejleszté- 
     se a modernizáció jegyében” c. pályázat költség- 
     vetésének módosítása 
111/2009. (XI. 24.) PTK hat. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés 
112/2009. (XI. 24.) PTK hat. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alap- 
     szabályának módosítása 
113/2009. (XI. 24.) PTK hat. A lajosmizsei 997/107. hrsz-ú közterület és  
     98/81. hrsz-ú közterület déli nyúlványának név- 
     adása 
114/2009. (XI. 24.) PTK hat. A lajosmizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közpar- 
     kok, közterület, valamint a 404. hrsz-ú közterü- 
     let (Radnóti Miklós utca) Ybl Miklós utca és Gróf 
     Teleki Pál utca közötti szakaszának névadása 
115/2009. (XI. 24.) PTK hat. A lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó 
     Pista utca) északnyugati részének, azaz a Vörös- 
     marty utcától a piactérig terjedő szakaszának 
     névadása 
116/2009. (XI. 24.) PTK hat. Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi 
     végrehajtásáról 
  
 

 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. november  
                24-én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                ülésről 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   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 jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Nagy Judit irodavezető 
      Petényi Sándorné csoportvezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Apró Ferenc települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más egyéb 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:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse város Önkormányzatának …/2009. (…) Basky András 
      rendelete a lakásokról és helyiségekről (egységes szer- polgármester 
      kezet) 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének 2009. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
3./ Az ÁROP-1-A-2/A- 2008-0091 kódjelű „Lajosmizse Basky András 
     Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a moder- polgármester 
     nizáció jegyében, c. pályázat költségvetésének módo- 
     sítása 
4./ Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés   Basky András 
          polgármester 
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5./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület   Basky András 
      Alapszabályának módosítása     polgármester 
6./ I. A lajosmizsei 997/107. hrsz-ú közterület és 997/81. Basky András 
         hrsz-ú közterület déli nyúlványának névadása,  polgármester 
    II. A lajosmizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közparkok, 
         közterület, valamint a 404. hrsz-ú  közterület (Radnóti 
         Miklós utca) Ybl Miklós utca és Gróf Teleki Pál utca 
         közötti szakaszának névadása 
   III. A lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista  Basky András 
         utca) északnyugati részének, azaz a Vörösmarty út- polgármester 
         cáról a piactérig terjedő szakaszának névadása 
7./ Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi vég- Basky András 
      rehajtásáról                                                                          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009. (…) rendelete a lakásokról és 
helyiségekről (egységes szerkezet) 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Eddig piaci alapon történt a lakbérek megállapítása, javaslom, hogy a bizottság az idén 
is így vegye figyelembe. 
Basky András polgármester 
5 %-os emelést javaslok. 
Tengölics Judit irodavezető 
A piaci alapú lakbéremelés 4,1 %-ot jelent. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslatot teszek az előterjesztés mellékletének 1. és 2. sz. mellékletében foglaltakra az 
alábbiak szerint: 
1. melléklet: a Rendelet-tervezethez: 
Szolgálati lakás nem lakás célú bérlete esetén a lakbér: 1.450.- Ft/m2/hó 
 
2. melléklet a Rendelet-tervezethez: 
Önkormányzati bérlakások lakbére: 
Összkomfortos lakás esetén:         570.- Ft/m2/hó 
Komfortos lakás esetén:          485.- Ft/m2/hó 
Félkomfortos lakás esetén:          275.- Ft/m2/hó 
Komfort nélküli lakás esetén:         120.- Ft/m2/hó 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat, vagy elfogadhatóak-e ezek az értékek? 
Amennyiben igen, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a lakásokról és helyiségekről szóló 
rendeletét elfogadja az elhangzottak szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
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108/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (…..) 
rendelete a lakásokról és helyiségekről (Egységes szerkezet) 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy  a lakásokról és helyiségekről szóló 
  2009. évi rendeletét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
  1. melléklet a rendelethez:  
  Szolgálati lakás nem lakás célú bérlete esetén 

 a lakbér:          1.450.- Ft/m2/hó 
 
  2. melléklet a rendelethez: 
  Összkomfortos lakás esetén:       570.- Ft/m2/hó 
  Komfortos lakás esetén:        485.- Ft/m2/hó 
  Félkomfortos lakás esetén:        275.- Ft/m2/hó 
  Komfort nélküli lakás esetén:       120.- Ft/m2/hó 
 
  Határidő: november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Apró Ferenc települési képviselő 
Az üresen álló önkormányzati lakásokhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 
valamilyen módon a fűtést meg kellene oldani, hogy a vezetékek ne fagyjanak szét. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési 
koncepciója 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Az idei évnél még keményebb lesz a következő év. 40-50 M/Ft-al kevesebb lesz a 
költségvetés bevételi oldala. Ezt ki kell tudni gazdálkodni. A feladatokat úgy 
határoztuk meg, hogy amik várhatók, azok benne legyenek. Fontos a működőképesség 
fenntartása, az intézmények jelenlegi szinten való üzemeltetése, a pályázatok 
továbbvitele. A költségvetési koncepcióban összegyűjtöttük még a jövő évi 
elképzeléseket, melyek a települési képviselőktől érkeztek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
Kele Attila bizottsági tag 
2010-től az iparűzési adó beszedése az APEH hatáskörébe tartozik, hogyan kerül ez 
vissza az önkormányzathoz? 
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Tengölics Judit irodavezető 
Az önkormányzatnak megmarad a rendeletalkotási jogosultsága. Az átadás június 30-i 
fordulónappal fog megtörténni. A 2009. évi bevallással bezárólag 2011-ig az 
önkormányzatnak lesz ellenőrzési és behajtási jogosultsága. 2011. december 31-vel ez 
a jogosultsága megszűnik az önkormányzatnak. A jövő évi II. félévi előleget már az 
APEH felé fogják teljesíteni a vállalkozók. A törvény úgy szól, hogy az APEH-nak 30 
napon belül vissza kell küldeni ezt a pénzt az önkormányzatnak. A vállalkozások 
adminisztrációs terheit próbálták ezzel az intézkedéssel csökkenteni, hogy a társasági 
adó bevallásával együtt eleget tesz a vállalkozó az iparűzési adó bevallási 
kötelezettségének is. Az önkormányzatok finanszírozását ezért csökkentették. Ennek a 
gyakorlati lebonyolításának a továbbképzésén most vannak oda a kolléganők. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyag részletesen tárgyalja a változásokat, jónak tartom a határozat-tervezetet. Egy 
ilyen helyzetben úgy gondolom, hogy az egyes intézmények vezetőinek elég sokat kell 
azon dolgozni, hogy fejlesztési elképzeléseiket hogyan lehet végrehajtani. 
Az ÁROP pályázat nem csak a hivatalt érinti, hanem valamennyi intézményt is. Az 
elmúlt időszakban négy pályázatot beadtunk, hármat sikeresen megnyertünk, a 
negyedik pályázatunk, (az idősek gondozása témájú ) nem nyert. Ha ez a pályázat 
nyer, akkor a volt szülőotthonnak, - melyben az idősek napközi otthona van jelenleg-, 
az összes problémája valamilyen szinten megoldásra talált volna Ezen épületnek az 
állapota kívül-belül megromlott. Az elkészített szakvélemény alapján ennek az 
épületnek a napjai meg lennének számlálva, de mivel helyi védettséget képvisel, ezért 
meg kell őrizni. 
Konkrét javaslatom lenne a 10. oldal 4. pontját –mely az EGYSZI-re vonatkozik- 
kiegészíteni a következőkkel:  Javaslom a bizottság felé, amennyiben egyetértünk 
azzal az elgondolással, hogy az Idősek Klubját helyezzük el az Egészségházba úgy, 
hogy két vállalkozónak felmondanánk és ezzel nettó 130 m2 terület szabadul fel. 
Korábban 30 fő volt a klublétszáma, most már 18-27 fő között van. Ennek az 
elhelyezésnek az előnye az lenne, hogy ez a problémakör megoldódna, ha a szociális 
étkeztetést, a gondozást át tudnánk telepíteni, s az épületet vissza tudnánk adni az 
önkormányzatnak. Ezzel meg tudnánk spórolni a gázköltséget és még két létszámot. 3 
M/Ft-os személyi kiadással és 3 M/Ft-os dologi kiadással kevesebbel tudnánk 
működni, ha ez megvalósulna. Ha koncepció szintjén a bizottság és majd a Képviselő-
testület egyetért ezzel, akkor elindulnánk a szakhatóságok egyeztetése terén.  
Tisztelettel kérem a véleményeket e javaslatra. A magam részéről a koncepciót jónak 
tartom, elfogadásra javaslom. 
Apró Ferenc települési képviselő 
A határozati javaslat 10. pontjába kérném beleírni a következőt: „A Képviselő-testület 
a költségvetés keretében a korábbi gyakorlatnak megfelelően, illetve céloktól függően 
2010-ben is támogatni fogja a társadalmi, sport és egyéb szervezeteket, civil 
szervezeteket, alapítványokat. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-testületének 2010. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja az elhangzott kiegészítésekkel, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
109/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2010. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
   mizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi 
             költségvetési koncepcióját elfogadja, megtárgyalásra és elfoga- 
             dásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
 
   -  Előterjesztés 14. oldal 4./ pont Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

   Szociális Intézmény. 
               Kiegészíteni az alábbi 3/ ponttal: 
      Az Idősek Klubját célszerű lenne áttelepíteni a volt szülőotthon  
                                    épületéből  az Egészségházba. 
 

- Határozat-tervezet 10. pontját kiegészíteni az alábbi szöveg-
     résszel: 

    A Képviselő-testület a költségvetés keretében a korábbi gyakor- 
    latnak megfelelően illetve céloktól függően 2010-ben is támo- 
    gatni fogja a „társadalmi, sport és egyéb szervezeteket, valamint 

       civil szervezeteket, alapítványokat. 
    
   Határidő: 2009. november 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse város Polgármesteri 
Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat költségvetésének 
módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Nagy Judit irodavezető készítette. Kérném, hogy mondjon néhány 
szót az anyagról. 
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Nagy Judit irodavezető 
Nyertünk 17.088.882.- Ft-ot. A Képviselő-testület elkülönített saját forrásként 
1.485.990..- Ft-ot. A HBF Hungaricum KFT lefolytatta a közbeszerzési eljárást. 
Megérkeztek a számlák. A 2009. évben a költségvetésben rendelkezésre álló összeg 
1.486.000.- Ft, a kifizetett és kiegyenlítésre váró számlák együttes összege 8.190.500.- 
Ft. A kettő különbözete 6.704.500.- Ft, melyre a 2009. évi költségvetésünkben 
fedezetett kell biztosítanunk, mivel utófinanszírozású a pályázat 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az ÁROP-1-A-2/A-2008-
0091 kódjelű „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció 
jegyében” c. pályázat költségvetésének módosítását elfogadja az előterjesztés 
határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
110/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, 
„Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat 
költségvetésének módosítása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az 
   ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgár- 
   mesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pá- 
   lyázat költségvetésének módosítását elfogadja az előterjesztés 
   határozat-tervezete szerint, azt megtárgyalásra és elfogadásra 
   javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2009. november 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elővásárlási joggal kapcsolatos kérelem érkezett, melyben kérelmező kéri, hogy éljen 
az önkormányzat az elővásárlási jogával. Az adós jelzálog kötelezett. Abban kellene 
dönteni, hogy az ilyen és hasonló ügyekben az önkormányzatnak mi legyen a döntése. 
Ebben az esetben meggondolandó, hogy az önkormányzat elővásárlási jogával éljen-e, 
mert ezeknek az ingatlanoknak inkább fenntartási költségei keletkeznek, mint 
bevételei. Ebben az ügyben javaslom a határozat-tervezetnek az elfogadását, hogy az 
önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával. 
Basky András polgármester 
Jelen helyzetben nem tudunk kijönni jól egy ilyen lakásvásárlásból. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztés határozat-
tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
111/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Elővásárlási joggal kapcsolatos 
döntés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elővásárlási 
  joggal kapcsolatos döntésre vonatkozóan az előterjesztés határozat-terve-
  zetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengeri Dalma készítette. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabályának módosítását kell elfogadni a bizottságnak. Az anyagban 
leírásra kerültek a szempontok. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban 
kérdés, vélemény, észrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt az alábbi 
határozatot hozta: 
112/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
Alapszabályának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzés Bizottság az Arany- 
  homok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
- I. A lajosmizsei 997/107. hrsz-ú közterület és 997/81. hrsz-ú közterület déli  
       nyúlványának névadása, 
- II. A lajosmizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közparkok, közterület, valamint a  
         404. hrsz-ú közterület (Radnóti Miklós utca) Ybl Miklós utca és gróf Teleki    
        Pál utca közötti szakaszának névadása,  
- III. A lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista utca) északnyugati  
         részének, azaz a Vörösmarty utcától a piactérig terjedő szakaszának   
         névadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
E napirendi pont három utcarésznek az elnevezése. 
I. A lajosmizsei 997/107. hrsz-ű közterület és 997/81. hrsz-ű közterület déli   
     nyúlványának névadása. 
     Erre vonatkozóan javaslatok: 

- Barackvirág utca 
- Barackfa utca 
- Domb utca 
- Sárgabarack utca 

Kérdezem, hogy van-e még más javaslat. Amennyiben nincs, én a Domb utcát 
javaslom e közterület elnevezésének. Más egyéb javaslat van-e az elhangzottakon 
kívül. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a lajosmizsei 997/107. hrsz-úő közterület és 997/81. hrsz-ű közterület déli 
nyúlványának a Domb utca nevet javasolja adni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
113/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
A lajosmizsei 997/107. hrsz-ú közterület és 
997/81. hrsz-ú közterület déli nyúlványának  
névadása 

HATÁROZAT 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a la- 
   josmizsei 997/107. hrsz-ú közterület és 997/81. hrsz-ú közterü- 
   let déli nyúlványának  a Domb utca nevet javasolja adni, javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy ezt fogadja el. 
   Határidő: 2009. november 25. 
   Felelős:    A bizottság 
 
II. A lajosmizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közparkok, közterület, valamint a 404.    
      hrsz-ú közterület (Radnóti Miklós utca) Ybl Miklós utca és Gróf Teleki Pál     
      utca közötti szakaszának névadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Utcanévre javaslatok: 

- Radnóti Miklós tér  
- Radnóti Miklós park 
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Itt még javaslatként a Park utca hangzott el. Kérdezem, hogy van-e más javaslat. 
Amennyiben nincs, én a Park utcát javaslom e közterület utca nevének, s szavazásra 
teszem fel a kérdést. Amennyiben elfogadja a bizottság a lajosmizsei 473,  474, 475, 
476. hrsz-ú közparkok, közterület, valamint a 404. hrsz-ú közterület (Radnóti Miklós 
utca) Ybl Miklós utca és Gróf Teleki Pál utca közötti szakaszának neve Park utca 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
114/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
A lajosmizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közparkok, 
közterület, valamint a 404. hrsz-ú közterület (Radnóti 
Miklós utca) Ybl Miklós utca és Gróf Teleki Pál utca  
közötti szakaszának névadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a lajos- 
  mizsei 473, 474, 475, 476. hrsz-ú közparkok, közterület, valamint a 
  404. hrsz-ú közterület (Radnóti Miklós utca) Ybl Miklós utca és Gróf 
  Teleki Pál utca közötti szakaszának a Park utca nevet javasolja adni, 
  ezt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
III. A lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista utca) északnyugati  
       részének, azaz a Vörösmarty utcától a piactérig terjedő szakaszának  
       névadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Utcanévre javaslatok: 

- Blaha Lujza utca 
- Pedák Sári utca 
- Prímás utca 

Kérdezem, hogy van-e ezen kívül más javaslat. Amennyiben nincs, én a Prímás utca 
elnevezést javaslom e közterületnek, s szavazásra teszem fel a kérdést. Amennyiben 
elfogadja a bizottság, hogy a lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista utca) 
északnyugati részének, azaz a Vörösmarty utcától a piactérig terjedő szakaszának neve 
Prímás utca legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
115/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
A lajosmizsei 1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista utca)  
északnyugati részének, azaz a Vörösmarty utcától 
a piactérig terjedő szakaszának névadása 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a lajosmizsei 
  1236. hrsz-ú közterület (Dankó Pista ucaŰ) északnyugati részének,azaz 
  a Vörösmarty utcától a piactérig terjedő szakaszának a Prímás utca nevet 
  javasolja adni, ezt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Petényi Sándorné pénzügyi csoportvezető készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-
e kiegészítenivalója. 
Petényi Sándorné pénzügyi csoportvezető 
Nincs külön kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagyon szépek a teljesítés számai, nagyon fegyelmezett gazdálkodás figyelhető meg 
mögötte. Nagyon szépek a számok és a keretek. Minden elismerést meg kell adni a 
szakembereknek, és akik felelősen gazdálkodtak ezekkel a feltételekkel. Az iparűzési 
adó évről-évre több volt, ezt állapítottam meg. 
Az SZJA többlet 9 M/Ft. Mi ennek az oka? 
Tengölics Judit irodavezető 
2007. évben a lajosmizsei lakosok több adót vallottak be, mint 2008-ban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A vendégmunkások fizetnek adót? 
Tengölics Judit irodavezető 
Alkalmi munkavállalói könyvvel dolgoznak, így fizetnek adót. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Lehetne olyan területeket felvásárolni, amiket ipari területté átminősítettek. 
Basky András polgármester 
Olyan szerződést lehetne kötni, ami egy tulajdoni részt adna az önkormányzatnak. 
Tengölics Judit irodavezető 
December 9-én 10 órakor lesz a Tanyacsárda melletti tanyának az árverése. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én javaslom, hogy a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi 
végrehajtásáról szóló jelentést fogadjuk el, s javasoljuk a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
116/2009. (XI. 24.) PTK hat. 
Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III.  
negyedévi végrehajtásáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi 
  költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
      K elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
                             jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


