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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
69/2010. (VI. 22.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …../2010. (…) önkormányzati rendelete 
     a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
70/2010. (VI. 22.) PTK hat. Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés  
                                                       kötése 
71/2010. (VI. 22.) PTK hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulá- 
     si megállapodásának módosítása 
72/2010. (VI. 22.) PTK hat. Juhász Zoltán és Tóth Mihály rendezési terv mó- 
     dosításával kapcsolatos kérelme 
73/2010. (VI. 22.) PTK hat. Támogatás kérése 
74/2010. (VI. 22.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse Város  
     Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti,  
     Szociális Intézmény által benyújtandó pályázat- 
     hoz, idősek parkjának kialakítására 
75/2010. (VI. 22.) PTK hat. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923. „Professzionális  
     oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete Ist- 
     ván Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőla- 
     joson” c. támogatásra ítélt pályázat – a közbe- 
     szerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 
76/2010. (VI. 22.) PTK hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési  
     Köztestület 2009. évi beszámolójának elfogadása 
77/2010. (VI. 22.) PTK hat. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal 
     kapcsolatos felhatalmazás 
78/2010. (VI. 22.) PTK hat. A Fekete István Általános iskola konyhájának és  
     ebédlőjének tetőjavítása 
79/2010. (VI. 22.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …/2010. (…) önkormányzati rendelete 
     A város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. 
     (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
80/2010. (VI. 22.) PTK hat. Iskolapszichológusi feladatellátás státuszfejlesz- 
     tése 
81/2010. (VI. 22.) PTK hat. Árvízkárosultak részére gyűjtési akció 
82/2010. (VI. 22.) PTK hat. Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091. pályázat kereté- 
     ben elkészült Településüzemeltetési Program elfo- 
     gadása 
83/2010. (VI. 22.) PTK hat. Lajosmizse város térfigyelő rendszerének kiala- 
     kítására beérkezett ajánlatok elbírálása 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. június 22-én  
               du. 13.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  PTK elnök 
   Bíró Tiborné      bizottsági tag 
   Kele Attila   bizottsági tag 
   Keresztes Tibor  bizottsági tag 
   Dr. Török Tamás  bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Nagy Judit irodavezető 
      Kovács Gábor tanácsos 
      Tengeri Dalma tanácsos 
      Sápi Tamás gyakornok 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Dr. Cserényi Péterné települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 6 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, szeretném bejelenteni, hogy a térfigyelő 
rendszerhez egy kiosztós határozat-tervezet van, s egy plusz napirendi pontra van 
javaslatom, mely a következő: „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2010. (…) önkormányzati rendelete A város helyi építési 
szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról”. 
Basky András polgármester 
Árvízkárosultak támogatásával kapcsolatban van javaslatom. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a meghívóban közzétett napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el: 
Napirendi pontok       Előterjesztő 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi polgármester 
    költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati ren-  
    delet módosításáról 
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2./ Folyószámla- hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötése Basky András 
                                                                                                  polgármester 
3./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási meg- Basky András 
     állapodásának módosítása     polgármester 
4./ Juhász Zoltán és Tóth Mihály rendezési terv módosí- Basky András 
      tásával kapcsolatos kérelme     polgármester 
5./ Támogatás kérése      Basky András  
         polgármester 
6./ Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse Város Önkor- Basky András 
      mányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, Szociális   polgármester 
      Intézmény által benyújtandó pályázathoz, idősek 
      parkjának kialakítása 
7./ A TIOP-1.1.1-07/1-07/1-2008-0923 „Professzionális  Basky András 
     oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István  polgármester 
     Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. 
      támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás 
      lebonyolítójának kiválasztása 
8./ A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztes- Basky András 
      tület 2009. évi  beszámolójának elfogadása   polgármester 
9./  A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kap- Basky András 
      csolatos felhatalmazás      polgármester 
10./ A Fekete István Általános Iskola konyhájának és   Basky András 
       ebédlőjének tetőjavítása     polgármester 
 
11./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
       testületének …./2010. (….) önkormányzati rende-  polgármester 
       lete. A város helyi építési szabályzatáról szóló  
       2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
12./ Iskolapszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése Basky András 
         polgármester 
 
13./ Árvízkárosultak részére gyűjtési akció   Basky András 
         polgármester 
 
 
 
14/ Az ÁROP-1-A-2008-0091 pályázat keretében elkészült   Basky András 
      településüzemeltetési program elfogadása   polgármester 
 
15/ Lajosmizse város térfigyelő rendszerének kialakításá- Basky András 
       ra beérkezett ajánlatok elbírálása    polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (…) 
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengölics Judit irodavezető készítette az anyagot elő. Az anyaggal kapcsolatban 
kérdésem a következő: A 3. oldal 8. pont: OEP részéről átvezetés 1.369 eFt. Ez mi? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az OEP megfinanszírozta a 2010. évi illetménykiegészítését, amit a köztisztviselők és 
közalkalmazottak kaptak. Ez nem az intézményeknek a bevétele, hanem az 
önkormányzat bevétele. 
Tengölics Judit irodavezető 
Akik jogosultak voltak, kereset kiegészítést kaptak márciusban és januárban. Más volt 
a két időpontban lévő kereset kiegészítés finanszírozása. 
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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi 
költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet 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: 
69/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének …./2010. (…) önkormányzati  
rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költ- 
  ségvetésről szóló 2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet-módosítá- 
  sát elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az önkormányzat Képviselő-testülete 90.000.000.- Ft folyószámla hitelkeret szerződés  
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megkötéséről döntött a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel. A hitel időtartama 1 év.  
Erre az önkormányzat működési kiadásai és bevételei ütemeltérésének áthidalása miatt 
van szükség. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Tengölics Judit irodavezető 
Sem az idei évben, sem a tavalyi évben nem történt meg a felvétele, mert nem volt rá 
szükség. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb hozzászólás a napirendhez van-e még? 
Amennyiben nincs, javaslom az előterjesztés határozat-tervezetének elfogadását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
70/2010. (VI.  22.) PTK hat. 
Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés 
kötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a folyószámla- 
  hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötésére vonatkozóan az előterjesztés 
  határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
  Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
 
Látható az előterjesztés 2. oldalán, hogy mik azok a tételek, amiket módosítani kellett 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirendi ponthoz?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
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: 
71/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecske- 
  mét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módo- 
  sítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Juhász Zoltán és Tóth Mihály rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelme 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni 
az anyaghoz? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz 
Basky András polgármester 
A holnapi testületi ülésen Bódogh Zoltán és a szakértő jelen lesznek, lehet tőlük 
kérdezni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Többször foglalkoztunk ilyen kérelmekkel, úgy tűnik, hogy Lajosmizse közigazgatási 
területe nagy. Nem elegendő az, hogy egy-két helyen legyen gazdasági övezet. Ezeket 
a helyzeteket a versenyszféra átszabja. Ha egy ilyen átalakítás kedvezően hat az 
önkormányzat bevételeire, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni. Sokféle 
tényezőnek a függvénye az, hogy Lajosmizsének melyik részén alakulnak ki az iapri 
övezetek. Ezeket a kérelmeket össze kell gyűjteni és el kell indítani annak a dolognak 
a rendezését. Itt a főépítész az, aki ezeket a kezdeményezéseket elősegíti. Az indítási 
lehetőséget a magam részéről megadnám. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ez kb. 15 M/Ft-os iparűzési adóval járna az én számításaim szerint. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
én elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Juhász Zoltán és Tóth Mihály rendezési terv módosításával kapcsolatos 
kérelmével kapcsolatban elfogadja a határozat-tervezetet, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
72/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Juhász Zoltán és Tóth Mihály rendezési terv  
módosításával kapcsolatos kérelme 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Juhász Zoltán 
  és Tóth Mihály rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmére vo- 
  natkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:    A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Támogatás kérése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Bagó Zoltán a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány elnöke 
az önkormányzathoz fordult, hogy az alapítvány megvalósulása érdekében támogatást 
nyújtson. Leírta, hogy mely önkormányzatok voltak, akik támogatták. Voltak olyan 
lajosmizsei pályázók, akik támogatást kaptak ettől az alapítványtól. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét 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: 
73/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Támogatás kérése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mű-
  emléki Alapítvány részére nyújtson 20.000.- Ft összegű támogatást, erre 
  vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti, Szociális Intézmény által benyújtandó pályázathoz, idősek 
parkjának kialakítására 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 2010. évben is 
meghirdette pályázatát  „Az épített örökség védelmére és új érték teremtésére”. A 
pályázaton igényelt támogatás 330.000.- Ft, az önrész 220.000.- Ft, a beruházás 
összesen 550.000.- Ft értékű. Az önrészt a Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány 
biztosítja. 
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Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, Szociális Intézmény 
által benyújtandó pályázathoz, idősek parkjának kialakítására, s az előterjesztés 
határozat-tervezetét fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
74/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse Város  
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti,  
Szociális Intézmény által benyújtandó  
pályázathoz, idősek parkjának kialakítására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, szociális In- 
  tézmény által benyújtandó pályázathoz, idősek parkjának kialakítására, 
  s az előerjesztés határozat-tervezetét tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923. „Professzionális oktatás elérése az IKT 
eszközökkel a Fekete István Általános iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. 
támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Közbeszerző kiválasztásáról kellene a Képviselő-testületnek javaslatot tenni. Három 
árajánlat érkezett be: 
1./ Dél-Alföldi Fejlesztési Közbeszerzési és Tanácsadó Kft 
2./ K&Z Horizontál Kft 
3./ HBF Hungaricum Kft 
 
Tekintettel arra, hogy a HBF Hungaricum Kft ajánlata a legkedvezőbb, 310.000.- Ft, 
ezért Őt javaslom kiválasztásra. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét az elhangzott kiegészítésekkel 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: 
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75/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923. „Professzionális  
oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete 
 István Általános iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” 
c. támogatásra ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítójának kiválasztása 

HATÁROZAT 
 
 A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés 
 határozat-tervezetét az alábbiak szerint fogadja el, s javasolja a Képviselő- 
 testületnek megtárgyalásra és elfogadásra: 
 
 1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a  
 HBF Hungaricum Kft-t a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 kódjelű, „Professzi- 
 onális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolával. 
 
 2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési  
 eljárás teljes körű lebonyolításáért a Hungaricum Kft-t megillető 310.000.- Ft 
 megbízási díjat Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetés- 
 ről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet Általános tartalékok terhére és hitelfelvétellel 
 biztosítja. 
 
 3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
 polgármestert a megállapodás aláírására 
 
 Határidő: 2010. június 23. 
 Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület 2009. évi 
beszámolójának elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A beszámolót Koller Dániel készítette, az előterjesztést pedig Nagy Judit irodavezető. 
A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, kérés? A legutóbbi időben a bizottság és a 
Képviselő-testület előtt is szerepelt a tűzoltóság épületének a felújítása, ami meg is 
történt. Többféle dolgot felvet a beszámoló. Örülünk, hogy a tűzoltóság épületét így 
sikerült felújítani. Megalapozottak voltak azok a kérések, amit a Tűzvédelmi Mentési 
Köztestület felvetett a felújítást illetően. 
Koller Dániel köztestület elnöke 
A pénzügyi veszteség 5.329 eFt, ez pénzügyi mozgást eredményez, mivel 2008. év 
végén a minisztérium a 2009. évi támogatás növekményt előre leutalta, ez volt 2009-
ben az induló pénz. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb hozzászólás van-e a napirendhez? Amennyiben nincs, javaslom a 
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület 2009. évi beszámolójának 
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
76/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
Köztestület 2009. évi beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Lajosmizsei 
  Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület 2009. évi beszámolóját el- 
  fogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos felhatalmazás 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön csoportvezető készítette az előterjesztést. Kérdésem, hogy 
átruházhatók-e ezek a jogkörök? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Maga a társulás javasolta ezt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jelenleg csak ezeknek a dokumentumoknak az elfogadásáról van szó, vagy a személy 
megjelöléséről is? 
Basky András polgármester 
Meg kell jelölni, hogy a Képviselő-testület átadja-e a polgármesternek azt a jogot, 
hogy a megjelölt dokumentumokat jóváhagyja. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom, hogy az előterjesztés határozat-tervezetét fogadjuk el azzal, hogy javasoljuk 
a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Programhoz szükséges – az előterjesztés határozat-tervezetében 
megjelölt – dokumentumokat jóváhagyja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
77/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító  
Programmal kapcsolatos felhatalmazás 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy  
  a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programhoz szükséges – az előter- 
  jesztés határozat-tervezetében megjelölt – dokumentumokat jóváhagy- 
  ja. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola konyhájának és ebédlőjének tetőjavítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Fekete István Általános Iskola Kollégiuma kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
mert a konyha és az ebédlő feletti lapos tető több helyen beázik, ezért a tető 
szigetelését sürgősen el kell végezni. Két ajánlat érkezett be, a TETŐ-PLUSZ Kft és 
az OTSZIG Kft (Oláh József ügyv.) árajánlata) 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Bíró Tiborné IGSZ vezetője 
Azt szeretném kérni, hogy a határozat-tervezetben úgy legyen megnevezve, hogy „az 
IGSZ-hez tartozó konyha és tetőtér javítása”.  
Basky András polgármester 
Ez egy olyan költség, ami a tervezésnél nem szerepelt. A Működésképtelenséget nem 
fokozhatjuk az intézménynél. Ahhoz, hogy haladjon a dolog, átcsoportosításokat kell 
végezni a költségek vonatkozásában. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Ez így működőképes, de mi nem tudunk pluszforrásra javaslatot tenni, mert a 
költségvetési rendelet az intézmény működési kiadásait tartalmazza. Mi erre többlet 
tartalékot sem tudunk megjelölni, mivel az általános tartalékot a testület felosztotta. 
Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy az iparűzési adó sem a tervezetthez képest valósul 
meg, sőt a gépjárműadó tekintetében is elmaradás tükröződik. Azt sem merjük 
mondani, hogy többletbevételt javaslok forrásként megjelölni. Ez egy olyan visz major 
helyzet, amit az intézménynél meg kell oldani. Azért javasoltuk azt, hogy ha más mód 
nincs, meg kell jelölni, de jelezni kell, hogy az intézmény működésében ez problémát 
jelenthet. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Fekete István Általános 
Iskola konyhájának és ebédlőjének tetőtér javításával egyetért, elfogadásra javasolja az 
előterjesztés határozat-tervezetét azzal a módosítással, hogy úgy kerüljön 
meghatározásra, hogy a „Fekete István Általános Iskola konyhájának és ebédlőjének 
tetőjavítása” helyett az „IGSZ-hez tartozó konyha és tetőtér javítása” megnevezés 
kerüljön, valamint az IGSZ új árajánlatok fog bekérni és abból kiválasztja a számára 
legmegfelelőbbet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
78/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
A Fekete István Általános Iskola konyhájának  
és ebédlőjének tetőjavítása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Fekete  
  István Általános Iskola konyhájának és ebédlőjének tetőjavítására vo- 
  natkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgya- 
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi módosí- 
  tással és kiegészítéssel: 
  1./ A határozat-tervezet első sorában a „Fekete István Általános Iskola 
  konyhájának és ebédlőjének” kifejezés helyett az „IGSZ-hez tartozó  
  konyha és tetőtér” kifejezés kerüljön. 
  2./ Az IGSZ új árajánlatokat kér be, és kiválasztja a bekért árajánlatok 
  közül a számára legmegfelelőbbet. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) 
önkormányzati rendelete. A város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az előterjesztést. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az 
anyaggal kapcsolatban? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
A legvégső állapot, az állami főépítésznek a véleménye a múlt hét pénteken 
megérkezett. Mindenki várja a rendezési terv módosítását. A közzététel megvolt, az 
állami főépítész véleménye megvan, itt már csak az elfogadás van hátra. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. 
(I.23.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
79/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének …./2010. (….) önkormányzati 
rendelete. A város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008.  
(I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési 
  szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításá- 
  ról szóló rendelet módosítását az előterjesztés határozat-tervezete szerint 
  tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
12./ Napirendi pont 
Iskolapszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma tanácsos készítette az előterjesztést.  Kérdezem, hogy van-e az 
anyaggal kapcsolatban kiegészítenivalója, hozzászólása? 
Tengeri Dalma tanácsos 
Az iskolai pszichológusi feladatok ellátásáról már korábban döntöttek. A Kecskeméti 
Nevelési Tanácsadó olyan kéréssel fordult Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa elnöke felé, hogy szükség lenne iskolapszichológusi 
státuszfejlesztésre. Csak abban az esetben egyeznek bele a státuszfejlesztésbe, ha 
minden település hozzáteszi a részéről szükséges részt. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 221.618.- Ft-ot kell biztosítani a 2011. évi költségvetéséből.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
80/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Iskolapszichológusi feladatellátás  
státuszfejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az iskola- 
  pszichológusi feladatellátás státuszfejlesztésére vonatkozóan javasolja 
  az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:    A bizottság 
 
13./ Napirendi pont 
Árvízkárosultak részére gyűjtési akció 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Basky András polgármester Úr kíván szólni e témakörben. 
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Basky András polgármester 
Felvetődött az, hogy az árvízkárosultaknak gyűjtünk több helyről. Olyan javaslat 
lenne, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata nyújtson támogatást. Rendkívüli 
segélykeret terhére átutalnánk 100 eFt-ot. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Én javaslom a támogatást. Kérdezem, hogy támogatható ez a javaslat. 
Amennyiben igen, kérem, szavazással jelezzük. Aki egyetért azzal, hogy a felsőzsolcai 
árvízkárosultak részére Lajosmizse Város Önkormányzata a rendkívüli segélykeret 
terhére átutaljon 100 eFt-ot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
81/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Árvízkárosultak részére  
gyűjtési akció 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek fogadja el, hogy Lajosmizse Város Önkormány- 
  zata a felsőzsolcai árvízkárosultak részére 100 eFt támogatási összeget  
                      átutal a rendkívüli segélykeret terhére. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
14./ Napirendi pont 
Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési 
Program elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntjük Lendvai Endre szakmai Településüzemeltetési Program 
részéről megjelent külső szakértőt. 2008-ban indult el ez a programozási tevékenység, 
aminek eredményeként 17.088.882.- Ft-ot nyert az önkormányzat az ÁROP-os 
pályázat keretében. A pályázat keretében forrást igényeltünk az ügyfélkapus ügyintéző 
rendszer kialakítására, az iktatórendszer e-ügyintézésre alkalmas továbbfejlesztésére és 
egy korszerű településüzemeltetési és fejlesztési program kidolgozására. Tavaly 
elkezdődtek az előkészítő munkák. Támogatási szerződést kötöttünk, ezt követően 
közbeszerzési eljárás lefolytatása következett, mely során kiválasztásra kerültek a 
kivitelező cégek mindhárom projekt esetében. Az elmúlt évben ezen cégekkel 
megtörténtek a szerződéskötések. A Településüzemeltetési Program elkészült, 
melyhez intézményektől adatokat kértek. 
Basky András polgármester 
Az utóbbi napokban erről az anyagról már többször beszéltünk, számos észrevételünk 
van. Azt javaslom, hogy vitassuk meg azt, ami kérdésként bennünk felvetődött. 
Augusztus 16-ig kell ezt az anyagot elfogadni. Ahol úgy látjuk, hogy szükséges, 
változtatunk rajta. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A bizottságnak kérdése, kiegészítenivalója van-e? Lendvai Úrnak van-e az 
anyaghoz bárminemű kiegészítenivalója? 
Lendvai Endre szakértő 
Köszönöm. Egy-két szót szeretnék mondani. 
Lajosmizse településgazdálkodása alapvetően gondos, itt egy odafigyelő városvezetés, 
tulajdonosi magatartás tapasztalható. Ugyanez tapasztalható az intézmények részéről 
is. Kapkodásra nincs ok, ezért indokoltak a kérdések a településüzemeltetés terén. 
Lépésenkénti intézkedéseket tudunk javasolni. Ami irányelvként működött, az két 
dolog: az egyik a működés logikájának az újragondolása, a másik a vagyonnak az 
újrahasznosítása.  Egy olyan rendszert érdemes kialakítani, ami a működésével termeli 
azokat az adatokat, ami számszerű finanszírozással alakítható. A másik, amit javaslok, 
a hatékonyság kihasználása. Fontosnak látjuk azt, hogy egy nagyon szigorú ellenőrzési 
rendszer alakuljon ki, s hogy az erőforrásokkal a település egységesen gazdálkodjon. 
A vagyongazdálkodás tekintetében fő irányunk az, hogy minél inkább próbáljuk meg 
az intézményi vagyont behozni, vállalkozási vagyonként működtetni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy szervezet történetében bekövetkezik az állomás, amikor nem biztos, hogy jól 
működik azzal a céllal, amire létrehozták. Törvényszerű, hogy a szervezet 
meghatározott feladatainak ellátására meghatározott módon működjön. Alapvetően 
látható, hogy elkülönültek az ágazati feladatok, a közigazgatás, egészségügy, oktatás. 
E területek szerint osztódnak a különböző szervezetek. Úgy látom, hogy a rendszernek 
a finomítása a kettő közötti egyensúly. Az ágazati szervek is ellátnak funkcionális 
feladatokat.  A szakmai programozás arról szól, hogy mi az egyensúly Lajosmizsén. 
Az én véleményem az, hogy vannak olyan feladatok, amiket le kell szedni a szakmai 
feladatokat ellátó szervezetektől és áttenni az ágazati funkciókat ellátó 
tevékenységhez. Vannak olyan feladatok, amik speciális szakértelmet igényelnek. 
Ennek az új szervezetnek az lenne a feladata, hogy speciális szakértelmet kíván. Én 
csak egy-egy feladatnak az üzemeltetését adnám át. A belső pályázatot csinálnák a 
közszférában azok, akiket ez érdekelne. Motiválttá tenném őket ezzel, és megfelelő 
biztonságba helyezném. Kérdés, hogy ezt a pályázatot meddig kell eljuttatni? Én csak 
nagyon kis léptékben javasolnám megvalósítani Hatékony szakmai mobil gárdát 
kellene összeszedni, akik megnéznék azokat a területeket, amiket már ez a szakértői 
csapat megvizsgált. Én elsősorban a felkészültséget, a több szakterületben való 
jártaságot tenném oda. Elsősorban a közvagyon és a középület, terület felhasználás 
rendezés, fejlesztések, pályázat megvalósítás, különböző szolgáltatók megvásárlása. 
Ha az önkormányzat úgy lép fel, hogy az önkormányzat és intézményei, akkor 
informatika és a pályázatírás. 
Lendvai Endre szakértő 
A döntés az önkormányzat kezében van. Az, hogy mi kerül át, azt a testület fogja 
eldönteni. Egyetértünk abban is, hogy érdemes szétválasztani azokat a 
kompetenciákat, amik keverednek. 
Meg kell nézni, hogy egy intézményvezető részéről mennyi időt köt le az, hogy a 
technikai feladatokkal foglalkozzon. Ez a költségorientált szervezeteknek a  
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motiválása. Egyik oldalról a költség, illetve haszonérdekeltséget lehet megjelentetni, 
másik oldalról szolgáltatásorientált helyzetet. 
Vagyonkezelés vonatkozásában a szolgáltatást végző szervezeteknek (intézmény, 
gazdasági társaság) és a szolgáltatásoknak a helyszínét szétválasztjuk. Nem 
azonosítjuk az iskolát azzal az épülettel, amiben működik. 
Meddig kell eljutni a konkrét pályázatban? Két lehetősége van a testületnek: egyik 
megfogalmazza a koncepció, hogy a település részére sejtet-e valamilyen jövőképet, a 
másik, hogy az egymásra ható elemek nem mindig szétválaszthatóak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük. 
Bíró Tiborné IGSZ vezető 
20. oldal: IGSZ-en belül pályázatkezelő munkatársat kijelölni. Ezzel én nem értek 
egyet, mert a pályázatok kezelése eddig is működött és ez után is működni fog. Én 
vagyok felelős a pályázatok kifizetéséért. 
Beszerzés: 22. oldal. Élelmiszer beszerzést az IGSZ bonyolítja. Ezt a feladatot nagyon 
körbejártuk. 2008. januárban változott. Az ÁFÁ-hoz való maximális hozzájutás 
érdekében az étkeztetés területén, nem tudjuk más módon megoldani. Ha az óvodát és 
az iskolát is külön kezeljük, nemzetközi közbeszerzést bonyolítunk. A közbeszerzési 
pályázatot kiírtuk, én nem befolyásolhatom, hogy valaki más szállítsa a nyersanyagot, 
mint ahogy az a megállapodásban szerepel. Nem tudom megoldani helyi 
vállalkozásokkal, mert itt az már közbeszerzés. 
Lendvai Endre szakértő 
Az anyagokat nem a mai napra és holnapra írtuk. 
Bíró Tiborné IGSZ vezetője 
Ha kifogásolják a beszállítókat, akkor lehet változtatni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Majdnem a dupláját kérte volna a helyi vállalkozó, mint ha közbeszerzési pályázaton 
megnyert személyt alkalmazunk. 
Bíró Tiborné IGSZ vezetője 
Vagyongazdálkodás: 30. oldal. Nincs üzleti partner, aki ki szeretné venni az általános 
iskola tantermeit. Nagyon szívesen bérbe adnánk. 
Kézbesítés: 33. oldal: Ha a kolléganő kimegy a pénzintézetbe pénzért, elhozza a 
postát, akkor én gazdaságosan járok el, Önök szerint nem. 
38. oldal: étkeztetés, vendéglátás: Az idő rövidsége miatt nem volt alkalmunk 
egyeztetni a táblázatot. 
Az óvodánál a személyi jellegű járulékok és a dologiak maradnak. Itt nem 
beszélhetünk veszteségről, mert az önkormányzatnak ez kötelező feladata. A veszteség 
szót korrigálnám. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Tisztelt Bizottság! Örülök, hogy a szervezetfejlesztés megjelent önkormányzati szinten 
és ezt pályázati szinten is meg tudjuk valósítani. Mint közalkalmazott, már többször 
megértük azt, hogy szakemberek jöttek hozzánk és megpróbálták olyan módon 
megközelíteni az önkormányzati intézményeket, hogy minél költséghatékonyabbak  
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legyenek. A gyakorlati része, amit tartalmaz, mélységében nem tud egy olyan precíz 
képet adni, amit megnyugtató lenne. Különböző módon, különböző tervezésekkel 
éljük meg ezeket a szakmai gondokat. Az jó dolog, hogy azon gondolkozzunk, hogy 
minél jobb legyen egy település működése. Ezt én elsősorban elméleti anyagnak 
tartom. A következő kérdésem, - mivel már elég sok ilyen elemzést elkészítettek –mi a 
tapasztalatuk a személyzetnél, hogy az intézményvezetők együttműködnek-e a 
testülettel. 
Lajosmizse Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a pályázatokra és az 
intézmények is. 
Intézmények bérbeadása: Kérdésem, hogy az a fajta ötlet, hogy mi mindent lehetne az 
iskolában és a művelődési házban megvalósítani, mennyire terjeszthető ki más 
intézményre? 
Diákok alkalmazása: Lajosmizsén van egy speciális helyzet, hogy a 8. osztály 
elvégzése után a fiatalság elkerül Lajosmizséről. Ennek több oka is van. Nincs 
középiskola. Azok a munkahelyek, amelyek lehetőséget biztosíthatnának 
diákmunkára, kiesnek a település látóköréből. Ugyanilyen probléma a fiataloknak a 
szabadidő hasznos eltöltése is. A magam részéről üdvözölni tudom, hogy a pályázat 
nyert, én együtt tudok gondolkozni abban, hogy Lajosmizse továbbfejlődhessen. A 
másik megnyugtató dolog, hogy nem kell rohanni, átgondolt lépéseket kell tenni. 
Ebből adódik egy utolsó kérdés, hogy az intézményvezetők és a szakembergárda 
mindenhez értsen. A szervezetfejlesztés jó dolog, de itt is kellene egy olyan szakmai 
megvalósítás, ami a mindennapokban tudna bennünket segíteni, és hogy ott legyen 
mellettünk. 
Lendvai Endre képviselő 
Nem volt kifejezett feladat, hogy e tekintetben is vizsgáljon, legyen egy szolgáltató 
gazdasági társaság. Ha a település arról dönt, hogy valamilyen formában meg akarja 
valósítani a javaslatokat, rendelkezésre állok. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A 31. oldal: Vagyongazdálkodás, piacüzemeltetéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, 
hogy ennek azonban feltétele, hogy a piaci helyek bérletének legyen ÁFA vonzata. Ez 
a gazdálkodóknak nem jelent többletkiadást, az ÁFÁ-t nem tudja visszaigényelni, mert 
őstermelők, kistermelők. 
Lendvai Endre képviselő 
Egy dolgot kell figyelembe venni, hogy melyik az a része, amit a település 
nyereségjellegű érdekeltséggel végez és mi az, ami szociális jellegű szolgáltatás. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Sportpálya kihasználtságának lehetőségei. A sportpályával kapcsolatban egyetértek 
azzal, hogy többet kell használni, de azt is meg kell nézni, hogy mennyibe kerül ez 
nekünk, s mennyi hasznot hoz. 
Lendvai Endre képviselő 
A fiatalokat a sporttal meg lehet tartani. Lehet együttműködési megállapodásokat 
kötni. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Legalább 300 M/Ft kellene ahhoz, hogy ezek beinduljanak, amit a képviselő Úr mond. 
Ehhez a feladathoz nem találok a gondolatomban alkalmas embert, aki mindezeket 
bevállalná. Ez egy összetett feladat, erre nem látok alkalmas személyt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nincs határozathozatal, tárgyalásra ajánlja az önkormányzatnak ezt az anyagot. 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testület feladata, hogy ebből az anyagból mit valósít meg. Az jó dolog, 
hogy egy külső szakember azt mondja, hogy gondos gazdálkodás folyik a városban. 
Ezek meg kell, hogy erősítsenek bennünket. Bizonyos területeken meg kell újulni. Azt 
szeretném, hogy ennek az anyagnak a kapcsán abba az irányba forduljunk, hogy 
megvalósítsuk azt az akaraterőt, amit közösen meg tudunk valósítani. Az anyag 
készítőjének nem az volt a dolga, hogy összehasonlítsa a két település helyzetét, 
hanem sikerüljön előbbre lépni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük a kiegészítést, és a kérdésekre adott választ. 
Vitaanyagként elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek az anyagot. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
82/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat 
keretében elkészült Településüzemeltetési  
Program elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az 
  ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Település- 
  üzemeltetési Programot vitaanyagként elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
15./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város térfigyelő rendszerének kialakítására beérkezett ajánlatok 
elbírálása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Négy cég tett árajánlatot és négy cég közül a Netfty Informatika Kft képviselője van 
jelen. Két ajánlata érkezett be, az első ajánlatról lehet beszélni, mert a második ajánlata 
határidőn túl érkezett. Mi ennek az oka? 
Török András Nefty Kft képviselője 
Két éves kisleányom szétrendezte a lapokat, (az ő szavait használva), amikor 
fénymásoltam, amikor már egyébként is szűkös határidőn belül voltam, s nem tudtam 
beérni pontosan az anyaggal. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az első árajánlatról kérném, hogy beszéljen. 
Török András Nefty Kft képviselője 
Az első ajánlatban nem írtam referenciákat. Ez hiányzik. Én informatikai vállalkozó 
vagyok, kamerás tapasztalatom városi szintű nincs. A kameráknak az összekötésére 
elég komoly tapasztalattal rendelkezem.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm a Nefti 
Kft képviselőjének jelenlétét. 
Megállapítható, hogy a BÁCS-ALARM Biztonságtechnikai Tervező és Kivitelező Kft 
ajánlata a legmagasabb, ez az önkormányzat számára nem kedvező. 
A Nefty Informatikai Kft nem rendelkezik városi szintű referenciákkal. 
Választási lehetőségként marad a Jimna Kereskedelmi és Szolgáltató Bt, melynek 
árajánlata bruttó 4.747.877.- Ft, nettó 3.798.302.- Ft, és az Optic Line Kft, melynek 
árajánlata 4.995.954.- Ft. Azt javaslom, hogy a két árajánlattevőhöz még kérdéseket 
kell feltenni a képviselő-testületi ülésen, és a beérkező válaszok függvényében 
hozzanak döntést a két kft közül valamelyikre. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
83/2010. (VI. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse város térfigyelő rendszerének 
kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse város térfigyelő rendszerének 
  kialakítására beérkezett ajánlatok közül a Jimna Kereskedelmi és Szol- 
  gáltató Bt, valamint az Optic Line Kft árajánlata közül válassza ki a  
  legmegfelelőbbet úgy, hogy a képviselő-testületi ülésen kérdéseket te- 
  gyenek fel a Kft-k képviselői felé és a beérkező válaszok függvényében  
                      hozzanak döntést. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  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, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      Józsáné Dr. Kiss Irén sk. 

        PTK elnök 
 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 



 
 

 
 
  
   


