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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más 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, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
8/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Basky András 
polgármester 
 



2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól 
 

Basky András 
polgármester 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 4/2010. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kutasiné  
Nagy Katalin 
jegyzı 

 
4. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Basky András 
polgármester 
 

5.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 
3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 
 

 
6. 
 
 

 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 

 
Basky András 
polgármester 
 

7. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 

Basky András 
polgármester 
 

8. 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
11. 
 
 

Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt 
közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2010. évi 
tevékenységérıl 
 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi 
szerzıdés megkötésére felhatalmazás adása 
 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai 
(bérmunka, gépvásárlás) 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 

 
       
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök  
Azt javaslom, hogy 1./ napirendi pontként tárgyaljuk az urnás temetkezési helyek 
bıvítése címő napirendi pontot, - mely a meghívóban a 6. számú – tekintettel a 
jelenlevı vendégekre. 
 
1./ Napirendi pont 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 



Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Árajánlatot kértünk be urnás temetkezési helyek bıvítése tárgykörben. Négy 
ajánlattevı adta be pályázatát, mind a négy lajosmizsei. 
Az árajánlattevık elmondanák, hogy milyen kiegészítenivalójuk van, mert szeretné a 
bizottság a szakmai tanácskozást megtenni. Egyenként kérném az ajánlattevıket, hogy 
mondják el kiegészítenivalójukat, - amennyiben van - . 
Székely Tihamér építési vállalkozó 
Az urnasírhely felsorolásnál a burkolat fehér murva szerepel és az árajánlatban 
térkövet adtunk meg. 464 db férne el benne. A burkolat megegyezne a meglévı 
kerítésnek a burkolatával, tetejére mőkı lapot tennénk. Urnafalak elé ék alakú 
mőkövet helyeznénk el. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Az ajánlat két ütemre szól, ettıl kisebb ütemezést el tudnak-e fogadni? 
Székely Tihamér építési vállalkozó 
Igen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Következı vállalkozó Orlov Bálint G.O.-Bau Kft. képviselıje. 
Orlov Bálint G.O.-Bau Kft képviselıje 
Nyers téglából terveztem, ha az a kérés, akkor úgy is meg tudjuk csinálni. Nem derül 
ki, hogy van-e járda, mert mi oda nem terveztünk. Nyers téglával szerepel és járda 
nélkül Az urnasírhelyek köze is térkı lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A következı vállalkozó GOMÉP Kft. Kérem a Kft képviselıjét Marton 
Ferenc urat, hogy tegye meg kiegészítését, ha van. 
Marton Ferenc GOMÉP Kft képviselıje 
A tervek egyediek, figyelembe vettük az alábbiakat. Elkészült egy kerítés. Mi azt az 
urnafalnál figyelembe vettük. Figyelembe vettük azt, hogy a ravatalozónál az urnák 
megközelíthetıek. Megfigyelhetı, hogy térmagasságban 60 cm-nél kezdtük el az 
urnahelyek kialakítását. Egy kicsit szellısebbre kell tenni az urnahelyeket. 
Az urnasírhelyek aljára geo fólia kerül, a széle ki van neki betonozva. A fal 
vasbetonból készült, hogy alkalmazkodjon a már meglévıhöz. 
Basky András polgármester 
Nem volt elképzelés, hogy hogyan akarjuk elhelyezni az urnasírhelyet. Olyan döntést 
kellene hozni, hogy hány urnasírhelyet akarunk kialakítani. Ha elfogadjuk azt, hogy a 
lehetı legjobb, akkor zsúfolt megoldást jelent. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Urnák kiosztása milyen magasan kezdıdik a Székely Tihamérnál? 
Székely Tihamér építési vállalkozó 
60 cm mélyen. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Nekem minden látványterv tetszik, de kiskaput kell tervezni. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Március 11-i határidı volt megadva. Látványtervet kértünk az urnasírkert 
kialakítására. Rábíztuk a vállalkozókra, hogy hogyan szeretnék kialakítani. Az 
urnafalnál volt meghatározott terv. 
 



 
Orlov Bálint G.O.-Bau Kft képviselıje 
Úgy lehet árajánlatot tenni, hogy ha van meghatározott feltétel, hogy mire adjuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Javaslom, hogy az építıipari kivitelezıket engedjük el és tovább folytatjuk a 
munkánkat. 
 
Székely Tihamér építési vállalkozó,  Orlov Bálint G.O.-Bau Kft képviselıje, Marton 
Ferenc GOMÉP Kft képviselıje eltávoztak az ülésrıl 14.30 órakor. 
 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Nagyon fontos lenne, hogy egy kéz készítse el a temetıben lévı dolgokat, ezért én azt 
javaslom, hogy a GOMÉP Kft-t kellene megbízni a kivitelezéssel, hogy egységes 
legyen a temetı. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha más vélemény, kiegészítés nincs, akkor az elıterjesztésnek ez a része a határozati 
javaslat szempontjából úgy foglalhatók össze, hogy tervszerő-e az ajánlat, a 
kivitelezéssel mennyi urna keletkezik és egy urnahelyre jutó költség mennyi lehet. Ha 
a tervszerőséget nézzük, akkor a Székely Tihamér, a G.O.-Bau Kft és a GOMÉP Kft 
felel meg ezen szempontoknak, a Vass Építési Vállalkozás nem. A második szempont 
lenne az, hogy mennyi urna keletkezik. Székely Tihamér árajánlata szerinti keletkezik 
a legtöbb urna hely, s az İ ajánlata a legkedvezıbb.  
Én Székely Tihamér építési vállalkozót javaslom megbízni. Az egy urnára jutó költség 
is a Székely Tihamérnál a legkedvezıbb. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Korában a GOMÉP volt megbízva és Székely Tihamér vitelezte ki. 
Orbán Antal települési képviselı 
Én is azt javaslom, hogy összhang legyen a meglévı és a régi építési stílus között. 
Basky András polgármester 
Gazdaságossági szempontból a Székely Tihamér árajánlat a legjobb, s látványossági 
szempontból pedig a másik kettı. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Megbízási szerzıdésem van, érintettségemet ezennel bejelentem, s tartózkodom e 
napirendi pont szavazásánál. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben van. 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy a GOMÉP Kft kapjon megbízást az urnás 
temetkezési helyek kivitelezésére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 2 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
13/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Urnás temetkezési helyek 
bıvítése 



HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság azt a javas- 
  latot, hogy az urnás temetkezési helyek kivitelezési munkáival a GOMÉP 
  Kft-t bízza meg Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testüle- 
  te elvetette. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az urnás temetkezési helyek kivitelezési 
munkáival Székely Tihamér építési vállalkozó legyen megbízva a szakaszos 
kivitelezésre, s jelenleg az elsı szakasz megvalósítására, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal - 2 nem szavazattal – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
14/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy az urnás temetkezési helyek szakaszos  
                      kivitelezési munkáival, - jelenleg az elsı szakasz megvalósítására -, 
                Székely Tihamér építési vállalkozót bízza meg. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Meg lehet tapasztalni az idén, hogy melyik az a temetkezési mód, amit az érintett 
hozzátartozók igényelnek. 
Basky András polgármester 
Az urnás földbe temetést meg lehetne nézni, hogy mennyi ember vásárolja meg elıre a 
sírhelyet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a javaslat jó, legyen kiválasztva a kivitelezı és a szerzıdésbe bele kell írni, hogy a 
megvalósítást akkor kezdheti meg, ha a szükséges lakosságszám megvan. Ha ki van 
választva a kivitelezı, akkor a helyi rendeletbe a kivitelezés költsége beépítésre 
kerüljön a költségvetésbe. 
Basky András polgármester 
Abban kellene döntést hozni, hogy csak urnafalat, ebbıl csak egy szakaszt, vagy 
kettıt, vagy egy szakasz urnafal és egy szakasz urnasírhely 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Amennyiben elfogadható az a javaslat, hogy a kivitelezı a kivitelezést csak akkor 
kezdheti meg, ha a szükséges lakosságszám megvan az urnás földbe temetést illetıen, 
s a helyi költségvetési rendeletbe beépítésre kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
15/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a kiválasztott kivitelezı az urna sírhelyek  
                      további szakaszának kivitelezését akkor folytathatja, amikor a szükséges  
                      lakosságszám meglesz, s a helyi költségvetési rendeletbe beépítésre  
                      kerüljön a kivitelezés költsége. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Külön köszöntöm Naski Adriennt, a Saubermacher Kft kirendeltség vezetıjét. 
Az elıterjesztést Sápi Tamás készítette, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az 
anyaghoz? 
Sápi Tamás fogalmazó 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz, ami szükséges, mindent beleírtam. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem Naski Adrienn kirendeltség vezetıt, hogy kíván-e szólni? 
Naski Adrienn kirendeltség vezetı 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlevıket. Szeretnénk a közszolgáltatásunkat fejleszteni és 
a majdani, a jövıben bekövetkezendı szelektív hulladékgyőjtéshez elızetesen 
szeretnénk bevezetni a házhoz menı szelektív győjtést. Április folyamán minden 
egyes háztartásba eljuttatnánk egy szelektív híradót, amiben benne van, hogy milyen 
napokon szeretnénk a szelektív hulladékot összegyőjteni. Egy darab sárga zsákot 
eljuttatnánk a híradóval együtt, s ebbe minden egyes mőanyagot bele lehet tenni, sörös 
dobozt, bármilyen fém dobozt, papír hulladékot. Minden hónapban egyszer vinnénk el 
a szelektív hulladékot. Aki kiteszi, annak adunk egy újabb zsákot. Ha valakinek nem 
elegendı ez a 120 literes zsák, akkor áttetszı zsákban ki lehet helyezni mellé a többi 
szelektív hulladékot is. Ennek a szelektív győjtésnek sem a lakosság felé, sem az 
önkormányzat felé nincs semmilyen plusz költsége. Lényeg az, hogy a lakosság 
kommunális hulladéka csökkenjen, s ezzel lehetne csökkenteni a kuka méretét is a 
jövıben. 
Szeretnénk bevezetni a házhoz menı lomtalanítást is. Ez 2 m3-ig ingyenes lenne a 
lakosság részére, de még a 3 m3-t is elvisszük, ha éppen úgy adódik. Minden további 
m3-ért pedig 8.000.- Ft + ÁFA díjat kérnénk. Két idıszakot jelölnénk ki, 2 x 2 napot. 
Ezt az ügyfélszolgáltatónál lehet megigényelni. Itt kommunális hulladékot nem 
viszünk el.  



Elektronikai hulladékgyőjtésre is lesz lehetıség, átvesszük a savas akkumulátorokat is. 
Köszönöm. Ennyit szerettem volna elmondani, ha bármi kérdés van, tegyék fel, 
szívesen válaszolok. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A megrongálódott Kálvin utcai szigetnek a javítása nem történt meg. 
Naski Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje 
Ennek a javítása nem történt meg, mert a sziget leégett. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az adósságbehajtással hogyan állnak? 
Naski Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje 
12 M/Ft feletti az adósságállomány a lakosság részérıl. Az adósságbehajtást saját 
kézbe vennénk, ha lehetne. 3.500.- Ft-os költsége van a behajtásnak, kamatot nem 
számolunk fel, csak a tényleges díjakat. 
Basky András polgármester 
A PET palackok ürítése sokszor probléma, jó lenne, ha heti ürítéssel ez megoldható 
lenne. 
Naski Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje 
Az elmúlt évi technikai probléma volt, a múlt heti pedig mulasztás, pótoljuk a 
hiányosságot. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mi okozza az áremelkedést? 
Naski Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje 
Az üzemanyag áremelkedése. Mi a 2010-es ágazati inflációt vesszük figyelembe. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Én a 4,9 %-os infláció emelkedést javaslom elfogadásra. Ennek megfelelıen a 
következı díjtételek lennének: 
35 literes edényzetnél:    6.000.-  Ft 
60 literes edényzetnél:            11.500.- Ft 
110 literes edényzetnél:            17.400.- Ft 
120 literes edényzetnél.            17.400.- Ft 
Kerekítést kellene alkalmazni a 60 literes kukánál 11.400.- Ft, a 80 literes kukánál 
14.500.- Ft legyen az összeg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják? Én elfogadhatónak tartom. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Igen, én elfogadom. 
Nasky Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje 
Az árak emelkedése nálunk is emelkedést jelent. Szelektív hulladékgyőjtésre heti 2 
napra egy autót beállítottam. Ezért kérem azt, hogy ha a 8 %-ot nem is, de egy 6 %-ot 
legyenek szívesek elfogadni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 4,9 %-ot elfogadhatónak tartja-e a bizottság? Amennyiben igen, szavazásra teszem 
fel a kérdést. Aki elfogadja a szilárd hulladékszállításra vonatkozó díjtételeket, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 



16/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Szilárd hulladékszállítás díj- 
tételei 2011. évre 

  HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a szilárd 
  hulladékszállítás díjtételeit 2011. évre az alábbiak szerint javasolja a 
  Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
  35 literes győjtı edényzet:   6.000.- Ft 
  60 literes győjtı edényzet:           11.400.- Ft 
  80 literes győjtı edényzet:           14.500.- Ft 
          110 literes győjtı edényzet:           17.400.- Ft 
          120 literes győjtı edényzet:                     17.400.- Ft 
 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Naski Adrienn Saubermacher Kft kirendeltség vezetıje  
Május 16-17-én szeretnénk az elsı szelektíves zsákokat begyőjteni. 
Basky András polgármester 
Minden évben szokott lenni Környezetvédelmi Nap, illetve az iskolás, óvodás 
gyermekeket megszólítjuk. Van egy önkormányzati lap, a Hírlap, abban is meg lehet 
jelentetni. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A szelektív győjtés bele van a szolgáltatási díjba építve. 
 
Folyékony hulladékszállítás: 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 

- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 877   Ft/m3 
- hulladék elhelyezési díj: 483  Ft/m3 

 
Összesen (nettó): 
 

- 1.360      Ft/ m3 

 

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék 
elhelyezés díjába beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.  
Kérdezem, hogy elfogadható-e ez a díjtétel a folyékony hulladékszállításra. 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
17/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Folyékony hulladékszállítás 
díja 2011. évre 



HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a folyékony 
  hulladékszállítás díjtételét 2011. évre 1.360.- Ft/m3-ben javasolja a  
  Képviselı-testületnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzat rendelet módosítását 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
18/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
……/2011. (…) önkormányzati rendelete a hulladékkezelé- 
si közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének a hulladékke- 
  zelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati ren- 
  delet módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek.  
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Akik az önkormányzatnál különbözı bérpótló juttatásban részesülhetnek, az 
önkormányzat elıírhatja azt, hogy ha saját környezetüket nem tartják rendbe, ezt a 
juttatást meg lehet vonni. Errıl már elızetesen konzultáltunk, és arra jutottunk, hogy 
hozzunk egy olyan rendelet, amit minden lajosmizsei lakostól kértünk, hogy tegye 
rendbe a saját háza táját. Ha nem teszi ezt meg, akkor az önkormányzat nem részesíti 
támogatásban. Ez a rendbetétel magában foglalja a telek rendben tartást, az állatok 
bent tartását, udvar, parlagfő rendezését.  Ez egyfajta többletmunkát jelent az 
önkormányzatnak, de ezt meg kell tenni. Akik érintettek, úgy gondolom, hogy be 
tudják tartani ezt a rendeletet. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 



 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
19/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az 
egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogad- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
  szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 
  módosítását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın 
kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Posfay Péter anyagkönyv vezetı készítette az elıterjesztést. Kérem, ismertesse a 
napirendet. 
Posfay Péter anyakönyvvezetı 
Házasságkötés Lajosmizsén igen elenyészı számban történik. A Díszterem 50-60 fı 
befogadására képes. A Mővelıdési Ház Dísztermében lehet még házasságkötést 
lebonyolítani. Kétféle díjtételi javaslat került elkészítésre, egy optimális és egy 
minimális. A jelenlegi áraink igen vonzóak voltak.  
Az önkormányzatnak a házasságkötést biztosítani kell. Ha valaki hivatali idıben jön és 
nem a díszteremben, hanem a kistárgyalóban kívánja igénybe venni a szolgáltatást, 
akkor díjmentes. Ha valaki a Mővelıdési Házban, vagy más külsı helyszínen szeretne 
házasságot kötni, illetve élettársi kapcsolat írásbeli rögzítését kérni, akkor ezt a 
szolgáltatást meg kell fizetni. Én az optimális díjtételeket javaslom elfogadni. 
Az optimális díjtételek: 
- Tárgyaló:       díjmentes 
- Díszterem bérleti díja:     12.500.- Ft 
- Zenei szolgáltatás díja:            5.000.- Ft 
- Virágdekoráció:                           10.000.- Ft 
- Gyertya:             2.500.- Ft 
- Pezsgı felszolgálás:           1.500.- Ft 



- Anyagkönyvi díszborító:            1.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali  munkaidın kívül:     12.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen  kívül, 
   munkaidın túl                  40.000.- Ft 
 
Szabályozni kell még az anyakönyvvezetı részére fizetendı térítési díjat: 
Hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi események létesítése 
esetén: 
bruttó:18.000.- Ft/alkalom.   
Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény létesítése esetén:                                                                                                       
bruttó  12.000.-  Ft/alkalom. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az anyakönyvi ügyintézés díjtételeit az elhangzottak szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Anyakönyvi ügyintézés díj- 
tételei 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy az anyagkönyvi ügyintézés díjtételeit az 
  alábbiak szerint fogadja el: 
   
  - Tárgyaló:       díjmentes 

- Díszterem bérleti díja:      12.500.- Ft 
- Zenei szolgáltatás díja:            5.000.- Ft 
- Virágdekoráció:                           10.000.- Ft 
- Gyertya:             2.500.- Ft 
- Pezsgı felszolgálás:           1.500.- Ft 
- Anyagkönyvi díszborító:            1.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali  munkaidın kívül:     12.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen  kívül, 

       munkaidın túl                  40.000.- Ft 
   

  Hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi    
 események létesítése esetén:                     bruttó:18.000.- Ft/alkalom.   

 
            Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény létesítése esetén:                                                                                                       

 bruttó:  12.000.-  Ft/alkalom. 
 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 



 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın 
kívül történı házasságkötés és bejegyzett  
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hivatali helyiségen 
  kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 
  élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
  szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra java- 
  solja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló  2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztés szerint a Lajosmizsei Rendırırs részére 600.000.- Ft, a Cigány 
Önkormányzat részére 200.000.- Ft támogatási összeg javasolt. Az Önkéntes 
Tőzoltóság részére mőködési célra 4.200.000.- Ft a javasolt összeg. A Református 
egyház részére 150.000.- Ft, a Lajosmizséért Közalapítvány részére 200.000.- Ft. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a támogatási összegekkel kapcsolatban? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A Tőzoltóságnak mőködıképesnek kell lenni, de én azt javaslom, hogy a 4.200.000.- 
Ft támogatási összegbıl 4.000.000.- Ft-ot kellene adni a Tőzoltóságnak és a 200.000.- 
Ft-ot pedig szét kellene osztani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Én elfogadásra javaslom az elıterjesztésben szereplı díjtételeket. Más 
egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, s kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. 



Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nincs, 
az alábbi határozatot hozta: 
21/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a  
2011. évi költségvetésrıl szóló  2/2011. (II. 24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy a 
  2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását tárgyalja meg és fogadja el az alábbi támogatási 
  összegeket: 
 
  - Lajosmizsei Rendırırs   600.000.- Ft 
  - CKÖ      200.000.- Ft 
 
  - Református egyház   150.000.- Ft 
  - Lajosmizséért Közalapítvány  200.000.- Ft 
 
  - Önkéntes Tőzoltóság:           4.200.000.- Ft 
 
 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) 
önkormányzat rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ahhoz, hogy a költségvetés el lehessen fogadni, egyes nyomtatványokat meg kell 
változtatni és azt el kell fogadni a rendeletben. Ha ez elfogadásra kerül, akkor ennek 
megfelelıen fog összeállni a költségvetéssel kapcsolatos rendelet ezzel a táblázattal. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 
költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 
3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy  bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
 



22/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az  
önkormányzat költségvetése és zárszámadása  
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 
3/2006. (II. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogad- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzati rendelete az önkormányzat költ- 
  ségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményei- 
  rıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ami miatt módosítani szükséges a megállapodást, az az elıterjesztés 11. oldalán 
található, a személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak és annak 
engedményezésére szól. Felsılajos megállapítja a térítési díjakat. Mindkét 
önkormányzat saját hatáskörben adhat kedvezményeket, de ezeket a saját 
költségvetésének a terhére teheti meg, akár Lajosmizse, akár Felsılajos. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
23/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó  
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja 
  Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális In- 
  tézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítását,
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 



8./ Napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve 
annak munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás minden évben el szokta készíteni Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás,   
A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselı-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl. Ebben az évben is 
elkészült a polgármesteri beszámoló a 2010. évben végzett tevékenységrıl. 
Kérdés, vélemény, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 
2010. évi tevékenységérıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
14/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében 
végzett 2010. évi tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskemét  
  és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 
  végzett 2010. évi tevékenységérıl szóló polgármesteri beszámolót elfo- 
  gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi szerzıdés 
megkötésére felhatalmazás adása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Sikeresek voltak a kórházzal lefolytatott tárgyalások. A Megyei Közgyőlés megfelelı 
határozatot hozott, a Bács-Kiskun Megyei Kórházat felhatalmazta arra, hogy az 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel megkösse a szerzıdést. 
Mintavételi hely a lajosmizsei labor. A kecskeméti kórház a mintavételi  vizsgálatokat 
térítés nélkül elvégzi. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, javaslom a laboratóriumi feladatok ellátása érdekében, hogy a 
közremőködıi szerzıdés megkötésére a felhatalmazás adása megtörténjen. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 
15/2011. (III. 22.) PTK hat. 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében  
közremőködıi szerzıdés megkötésére 
felhatalmazás adása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 

ja a Képviselı-testületnek, hogy a laboratóriumi feladatok ellátása  
           érdekében közremőködıi szerzıdés megkötésére a felhatalmazás mega- 

dása megtörténjen. 
Határid ı: 2011. március 23. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
10./ Napirendi pont 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai (bérmunka, 
gépvásárlás) 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mit lehet tudni errıl a gépvásárlásról? 
Basky András polgármester 
A Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta e napirendi pontot. Elfogadta a határozati 
javaslatot. Meg kell vizsgálni, hogy milyen gépet vásároljunk, kétfelé kell venni, hogy 
külterületi és belterületi útjavítás van. Olyan gépet kellene venni, ami a külterületi és a 
belterületi utak javítását is el tudná végezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a gépvásárlás 17 M/Ft-ba kerülne? 
Basky András polgármester 
Nem szabad, hogy ennyibe kerüljön. Ha olyan megoldást tudunk találni, hogy nem egy 
év alatt, hanem 2-3 év alatt tudjuk letörleszteni, s lízingben ki tudjuk fizetni, akkor azt 
választjuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Elfogadható ez a javaslat? Amennyiben igen, s aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
16/2011. (III. 22.) PTK hat. 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehet- 
séges módozatai (bérmunka, gépvásárlás) 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság támogatja 
  a gépvásárlást, - hogy a közterületek, utak karbantartása biztosított le- 
  gyen – olyan formában, hogy nem egy év alatt, hanem 2-3 év alatti 
  törlesztéssel lízinges formában, amennyiben erre mód és lehetıség  
  van. Ezt javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadás- 



  ra. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi 
hiányosságok megszüntetésére 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az ÁNTSZ a vizsgálata során közegészségügyi hiányosságokat állapított meg a Fekete 
István Általános iskolában. A hiányosságok megszüntetésére nincs megjelölve felelıs 
személy. 
Készítettem egy képviselıi indítványt. Van egy pályázat, ami már megjelent és van, 
ami késıbb fog megjelenni. Mindkét pályázat az oktatás problémáira pontosítana, pld. 
a tornacsarnokra, kollégiumra, étkezıre és annak bıvítésére. 
I. pályázat az energetikai pályázat. 250 M/Ft az elnyerhetı összeg, 85 % a 
támogatottsági aránya. Javaslom, hogy az energetikai pályázat összeállításához  
szakemberek véleménye legyen kikérve. szeretném, ha nem maradnánk le errıl a 
pályázati lehetıségrıl. Más pályázatokból tapasztalva úgy szokott lennei, hogy ha 
megnyitják és a keret elfogy, lezárják. A szakmai munkát,  a pályázat elıkészítését a 
szakmérnök, építész, tervezı bevonásával szükséges megtenni. 
 
 
 


