
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottsága 
I/1021/30/2011.   

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésérıl 

2011. szeptember 13. 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
71/2011. (IX. 13.) PTK hat. Lajosmizse város közrend és közbiztonsági 
     helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
72/2011. (IX. 13.) PTK hat. Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmé- 
     nyek fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 
     döntések 
73/2011. (IX. 13.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete 
     a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
74/2011. (IX. 13.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út 
     építéséhez 
75/2011. (IX. 13.) PTK hat. Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterü- 
     leti földutak karbantartása, javítása” elnevezéső
     célterületi pályázati kiírásra 
76/2011. (IX. 13.) PTK hat. A „Külterületi földutak  karbantartása,javítása” 
     pályázathoz üzemeltetésre, fenntartásra vonatko- 
                                                      zó külön megállapodás megkötésére felhatalma- 
     zás. 
77/2011. (IX. 13.) PTK hat. Pályázat benyújtása települési és térségi fejleszté- 
     sek támogatására (külterületi földutak karban- 
     tartását, felújítását biztosító gépek, eszközök be- 
     szerzése). 
78/2011. (IX. 13.) PTK hat. „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendsze- 
     rek fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos dön- 
     tések 
79/2011. (IX. 13.) PTK hat. Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
80/2011. (IX. 13.) PTK hat. Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 
     2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
81/2011. (IX. 13.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója 
     a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tár- 
     sulási Tanácsában 2011. év I. félévben végzett te- 
     vékenységérıl 
82/2011. (IX. 13.) PTK hat. Lajosmizse Kazinczy utcai ingatlanrész  

(raktárépület és telek) érétkesítésre történı 
kijelölésérıl szóló 112/2011. (VIII. 25.) döntés 
visszavonása (Phoenix Dance kérelme) 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011. szeptember 
13-án, du: 13.00 órakor, a Mővelıdési Ház Széplak termében megtartott bizottsági 
ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag jelezte távollétét az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
      Tarnóczy László r. alezredes 
      Péli Szilveszter települési képviselı 
      Belusz László települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 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, nekem lenne egy napirendi pont felvételi 
javaslatom: Árverezési hirdetmény megtétele. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja a kiegészítéssel együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének Basky András 
     …./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségve- polgármester 
     tésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sáról 
2./ Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez  Basky András 
          polgármester 
3./ Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése   Basky András 
      címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan   polgármester 
4./ Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak kar- Basky András 
     bantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati kiírásra polgármester 
5./ Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak kar- Basky András 
     bantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázat kiírásra polgármester 
6./ „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Basky András 
     címő pályázattal kapcsolatos döntések    polgármester 
7./ Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására   Basky András 
          polgármester 
8./ Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gaz- Basky András 
     dálkodásának I. félévi helyzetérıl     polgármester 
9./ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló Basky András 
     beszámoló elfogadása       polgármester 
10/ Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét Basky András 
      és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. év polgármester 
      I. félévben végzett tevékenységérıl    
11/Lajosmizse Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek)  Basky András 
      tékesítésre történı kijelölésérıl szóló 112/2011. (VIII.25.) dön- polgármester 
      tés visszavonása (Phoenix Dance kérelme)  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Két napirendi pontot javaslok elsıként megtárgyalni: A közrend és közbiztonság 
helyzetérıl szóló beszámolót és a Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények 
fejlesztése  címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan, címő napirendi pontot. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Külön köszöntöm Tarnóczy László Urat, kérném, hogy mondjon néhány szót 
Lajosmizse város közrend és közbiztonsági helyzetérıl. 
Tarnóczy László rendır alezredes 
Üdvözlök mindenkit. 
Meg szeretném köszönni az önkormányzatnak, a Képviselı-testületnek azt az anyagi 
áldozatvállalását, hogy támogatták a lajosmizsei rendırırsöt üzemanyaggal. 
Támogatást kapunk Felsılajostól, Ladánybenétıl, Kerekegyházától. E nélkül nem 
tudnánk mőködni. Feladatunk egyre több lett, a rendelkezésünkre álló technikai 
eszközök, javadalmazások pedig maradtak a régiek. A lakosság akkor tudja lemérni a 
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rendırök munkáját, amikor károkozás éri a lakosságot. Mi igyekszünk minden 
elvárásunknak megfelelıen dolgozni. 22 fıvel kezdtük meg a munkánkat, 18 fıvel 
dolgozunk jelenleg, 18 fı van Lajosmizsén, s jelenleg 11 fı, mert 2 fı iskolában van. 
Jelen pillanatban két ember van betegszabadságon. Nem tudjuk, hogy hogyan lesz itt 
több rendır. 
A tavalyi évi bőncselekményünk a 2009. évihez képest 100-al emelkedett. A gazdasági 
világválságnak most vannak jelen a negatív hozamai. Elfogyott az embereknek a 
tartalékai, egyre több munkahely szőnik meg és egyre több ember gondolja úgy, hogy 
eltulajdonításokból próbálja megoldani a szükségletei beszerzését. Sok a napi bőnözı, 
aki nem megélhetési bőnözı. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Nagyon értékes a beszámoló. A 16. oldal 3. számú mellékletben nagyon 
érdekes adatokat láthatunk. 2010-ben emelkedett a bőncselekmények száma, elıtte 
csökkent. Vannak bőnözı települések, de Lajosmizse magasan vezet. Itt mik adják 
ezeket az okokat: Gazdasági válság más településen is van. 
Tarnóczy László rendır alezredes 
A megye legfertızöttebb területe Lajosmizse. Nincs folyónk, hidunk, bárhonnan be 
lehet jönni, egy nagy átjáró ház vagyunk.  Minden megyei értekezleten kijelölnek 
bennünket, hogy milyen sanyarú a sorsunk az ügyek számát illetıen. Rengeteg tanya 
van, óriási távolságokkal. Ami még hozzátartozik, a lakosság összetétele, a környezı 
települések, Dabas, Kunszentmiklós, mert onnan is átjárnak a betörık. A bőnelkövetık 
nem csak lajosmizseiek. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Délelıtt az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülés keretében volt arról szó, 
hogy az önkormányzati intézményekben létrehozott értékek folyamatosan 
veszélyeztetve vannak, a gördeszkások padokat törnek. Az iskola sportpályáján 
randalírozások vannak, károkat tesznek. A parancsnok Úr mit javasol arra 
vonatkozóan, hogy ezeket mivel lehetne csökkenteni? 
Tarnóczy László rendır alezredes 
A játszótéren van egy kamera. Ezt intenzívebben kellene használni. Amikor mi kinn 
vagyunk, ha valaki bejön kerékpárral, odaszólunk nekik. A járıröknek feladata, hogy 
folyamatosan nézzék ezt a területet. A táblákat ki kell rakni. Gyalogos járır szolgálat 
van Lajosmizsén a Szabadságtéren. Akikkel szemben lehet, eljárunk, akikkel nem, 
azokkal nem tudunk. 
Az, hogy a külsı focipályát lehet használni, a belsı foci pályát nem, ezt nagyon nehéz 
megoldanunk. 
Az egészségházat is be kellene minden oldalról kamerázni. Mindig szólni kell, mert ha 
nem kapunk jelzést, akkor nem tudunk segíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jelentett-e visszatartó erıt a kamera rendszer? 
Tarnóczy László rendır alezredes 
Semmit nem jelentett. A képanyagot nem nagyon lehet felhasználni, nappal még 
inkább, de éjszaka nem. Ezzel rendszámot nem lehet leolvasni. 
Én a nagyobb problémát abban látom, hogy azt a táblát, amin ki van írva, hogy 
Lajosmizsén kamera rendszer mőködik és polgárırség van, nem lehet elolvasni 
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személygépkocsival, motorral közlekedve. Óriási táblát óriási felirattal kellene 
kihelyezni az elágazó útszakaszokhoz.  
Koller Dániel bizottsági tag 
A kamerák minıségén kellene javítani, maga a rendszer jó. 
Tarnóczy László  rendır alezredes 
A kihelyezett tábláknak jelentısége van, mely közli, hogy a település kamerával 
megfigyelt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az állampolgárok javítottak-e a saját maguk vagyonvédı tevékenységén? 
Tarnóczy László alezredes 
Azt az autót nem fogják feltörni, amiben nincs benne hagyva semmilyen érték. A 
tanyavilágban arra lenne szükség, hogy a szomszédok egymásra jobban figyeljenek 
oda. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés? 
Belusz László bizottsági tag 
Közeleg a főtési szezon, s a falopások ezzel szaporodni fognak. Van-e arra lehetıség, 
hogy ha valaki viszi a fát, akkor fokozatosan ellenırizzék, hogy van-e szállítólevele, 
honnan szállítja a fát. 
Tarnóczy László rendır alezredes 
İsztıl tavaszig ez a probléma folyamatosan fennáll. Akik kerékpárral viszik a fát, 
azok folyamatosan viszik, s azok maguknak, akik pedig autóval, azon esetekben lehet, 
hogy esetleg eltulajdonítottak. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A vendégmunkások száma az elmúlt évhez képest növekedett vagy csökkent? 
Tarnóczy László rendır alezredes 
A vendégmunkások száma az idénymunkáktól függ. Az önkormányzattal havonta 
kétszer szoktunk tartani idegenrendészeti akciót, ellenırizzük, hogy van-e kuka, 
fizetik-e a megfelelı díjakat. Nem egyszerő ıket követni, mert nem lehet felmérni, 
hogy mikortól vannak benn az országban. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, észrevétel? 
Ha nincs, megköszönöm a parancsnok Úr beszámolóját. Javaslom a beszámoló 
elfogadását. Voltak olyan javaslatok, amiket érdemes megszavazni, mint pld. a 
piktogrammok elhelyezését a bevezetı utakra. 
A jelenlegi kamera rendszernek a továbbfejlesztését érdemes lenne megnézni. 
Javaslatom az lenne, hogy kellene egy árajánlatot bekérni a meglévı rendszernek a 
fejlesztésére. Az idei költségvetés nem ad lehetıséget arra, hogy ezt beszerezzük, 
hanem a költségvetési koncepcióban kellene tárgyalni. 
Basky András polgármester 
Rosszul esett, hogy a parancsnok Úr azt mondta, hogy ezeknek a kameráknak semmi 
visszatartó ereje nincs. Én úgy gondolom, hogy igen is van. 
A táblákat valójában ki kell cserélni, mert kicsi a felirattal együtt. 
A térfigyelı rendszer kialakításánál több árajánlatot kértünk be. Sajnálatos, hogy azt a 
céget nem lehet utolérni, akitıl vásároltuk a rendszert, mert valójában ezeket a 
kamerákat tovább kell fejleszteni. 
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Tarnóczy László rendır alezredes 
Rosszul fejeztem ki magam. Mi a munkánk során nem tudtuk felhasználni a kamera 
által vett felvételeket. A mi munkánkat így nem segítette. A kameráknak van 
visszatartó ereje. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a javaslatokat és a véleményeket. Javasoljuk a beszámolót elfogadásra az 
elhangzott javaslatokkal: (tábla kicserélése, piktogramm, kamera kihelyezése több 
útkeresztezıdésbe, árajánlatkérés, megnézni a továbbfejleszthetıséget, olyan 
kamerákat kellene kifejleszteni, ami le tudná olvasni a rendszámot.) 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
71/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Lajosmizse város közrend és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
  
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse város  
                      közrend és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadását az  
                      alábbi javaslatokkal: 
 

- tábla kicserélése 
- piktogramm, kamera kihelyezése több útkeresztezıdésbe, 
- árajánlatkérés, 
- megnézni a továbbfejleszthetıséget, 
- olyan kamerákat kellene kifejleszteni, ami le tudja olvasni a 

rendszámot. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
 
2./ Napirendi pont 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Arról a pályázati kiírásról van szó, amit nagyon vártunk. Arra számítottunk, hogy az 
iskolára írják ki, ott elkezdıdtek a projekt elıkészítı munkák, jelenleg az óvodára írták 
ki a pályázatot. Az óvoda vezetıje elkezdte az elıkészítı munkát.  
Az óvodánál 3 új óvodai csoportszobát kell kialakítani az eszközbeszerzéssel 
kibıvítve, továbbá új torna, fejlesztı és logopédiai szobát lenne célszerő létrehozni, a 
kötelezıen elvégezendı akadálymentesítési és energiahatékonysági korszerősítés 
mellett. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
95 %-os a támogatottsága a pályázatnak, 5 % önerıt kellene hozzátenni. Három új 
csoportszobát tudnánk létrehozni. Nincs logopédiai szoba, torna szoba, fejlesztı szoba 
és beteg szoba. A meglévı épületnek a korszerősítése, nyílászárók, hıszigetelés, meleg 
víz ellátás, erre a pályázat lehetıséget biztosítana. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati konstrukcióval 
kapcsolatosan a szakmai munka elindítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
72/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” 
címő pályázattal kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő 
  pályázati konstrukcióval kapcsolatban a szakmai munka elindulhasson.
  Javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét 
  elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ 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 
Tizenegy pontban az elıterjesztés felsorolja, hogy mi az, amiben módosítások 
történtek. Nagyon lényeges, és örülünk neki, hogy a Bácsvíz Zrt-tıl kapott az 
Önkormányzat 5.724.000.- Ft osztalékot. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása is 
becsatolásra került az anyagba, mely a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén 
elfogadásra került. 
Kiemelt szerepet tulajdonítunk annak is, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi 
Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján 
közfoglalkoztatás eszközvásárlására fordítható összeg (95 fı bér és járulék összeg 95 
%-nak a 19,98 %-a eszközvásárlásra költhetı). 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
73/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra  
  javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítá- 
  sát. 
  Határid ı:  2011. szeptember 14. 
  Felelıs:      A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lévai Csilla egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
Lajosmizse és Nagykırös közigazgatási határán lévı 0307. hrsz-ú és az arra merıleges 
0287. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal történı ellátásához a 
tulajdonosi hozzájárulását adja meg. Melyik épült meg, melyik nem? 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A 0299-es épült meg és a 0287-esnek az a része, ami nem megy ki a határútig, most 
pedig a 0287-es hrsz-ú út vége és a 0307. hrsz-ú út teljes szakasza épülne meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van egyéb kérdés még a napirenddel kapcsolatban? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Ezt megkapjuk, ha megépül? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Igen, önkormányzati tulajdonba fog kerülni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az önkormányzat tulajdonba veszi azzal, hogy üzemeltetési, fenntartási költsége a 
pályázót terheli. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Rendben van. Más egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja A 0307. hrsz-ú, és a 0287. hrsz-ú önkormányzati 
földutak szilárdburkolattal történı ellátásához, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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74/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú 
út építéséhez 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy adja 
  hozzájárulását a 0307. és a 0287. hrsz-ú önkormányzati földutak szi- 
  lárdburkolattal történı ellátásához. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, 
javítása” elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A LEADER pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30. és október 31. között van 
lehetıség. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „Külterületi földutak 
karbantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati kiírásra szeretné benyújtani a 
pályázatát. 
A pályázattal többek között traktor (6 millió Ft + Áfa), tolólap (300 e Ft + Áfa), gréder 
(5 millió Ft + Áfa), pótkocsi (1 millió Ft + Áfa), ágaprító (750 e Ft + Áfa), főkasza 
(400 e Ft + Áfa), hóeke (350 e Ft + Áfa), szárzúzó (600 e Ft + Áfa), valamint  
maximum 4 millió Ft + Áfa  értékben az elıbbiekben felsoroltaknál jobb minıségő 
vagy egyéb eszközök beszerzésére nyílna lehetıség. 
 
Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Ez az MTZ rendkívül kis traktor. Kérdés, hogy szabad-e olyan eszközt megvásárolni, 
ami a célját nem fogja elérni, még akkor is, ha pályázati pénzbıl vesszük. 
Belusz László települési képviselı 
Az egyik pályázat ezt a típust ajánlja fel, hogy ezzel a kisebb munkákat el tudjuk 
végezni. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Ez az MTZ-80 a mezıgazdasági utak karbantartására alkalmatlan. 
Belusz László települési képviselı 
Arra alkalmatlan, de nem kell minden alkalommal a nagy teljesítményő gépet igénybe 
venni. Az egyik pályázat az MTZ-re ad lehetıséget, a másik egy kicsit nagyobb 
összegő. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez megoldaná a problémát. 
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Basky András polgármester 
A jelenlegi traktorunk alkalmatlan a munkavégzésre. A gréder-el a saját 
elképzeléseinket akarjuk megoldani. Utak melletti parlagfő irtás, főnyírás. Ezeket el 
lehet vele végezni. Ha két ilyen jellegő gépet be tudnánk szerezni, akkor jó lenne. A 
LEADER-es pályázatnál szándékot kell elfogadni. Szeptember 29-ig kell dönteni 
arról, hogy részt kívánunk-e venni a pályázatban. A LEADER-es pályázatnál az a 
lényeg, hogy ha önkormányzat pályázik, akkor az ÁFÁ-t meg kell fizetni, ha nem, 
akkor nem. A Lajosmizséért Közalapítvány elnökétıl megkérdeztem, hogy 
támogatnák-e azt, hogy rajtuk keresztül pályázzunk. A kuratórium azt mondta, hogy 
támogatják. Ehhez támogató nyilatkozat kell, hogy közösen pályázzunk. Különbözı 
szerzıdésekkel szabályozni fogjuk azt, hogy a pályázaton elnyert gépet a két 
önkormányzat mőködtesse közösen. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Vontatható grédert szeretnénk vásárolni. Az, hogy ez a gréder alkalmas-e a dőlıutak 
karbantartására, erısen meg kell fontolni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Határozati javaslatokat szeretnék elmondani. 
Az elıterjesztés 4. oldalának 2. sz. határozat-tervezete okafogyottá vált. A tegnapi 
napon délután kiderült, hogy az alapítvány partner a pályázat benyújtásában.  
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság az alábbi javaslatot tette: 
1./ Javasolja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. 
számú határozatában foglaltakat azzal a feltétellel támogassa, hogy nyertes pályázat 
esetén a Lajosmizséért Közalapítvány a pályázati pénzbıl beszerzett gépeket 
térítésmentesen üzemeltetésre átadja Lajosmizse Város Önkormányzata részére, 
amennyiben ezt a pályázati kiírás engedi. 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzatával külön megállapodás 
keretében rögzítse az üzemeltetési költségeket. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse város 
polgármesterét és a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
segítse a Lajosmizséért Közalapítvány munkáját. 
Felsılajos Község Önkormányzata mindkét pályázatot támogatta, tegnap délután 
ülésezett. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést az I. határozat-tervezet 
vonatkozásában. 
Aki a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati 
kiírásra javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt - 1 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
75/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Pályázat benyújtásának támogatása a  
„Külterületi földutak karbantartása, javítása”  
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, támogassa, hogy  
                      a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső célterülető  
                      pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra kerüljön a Lajosmizséért Köz- 
  alapítvány által. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Muhariné Mayer Piroska aljegyzı által elmondott határozati javaslatot 
az elıterjesztés 2. határozata helyett, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
76/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
pályázathoz üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó  
külön megállapodás megkötésére 
felhatalmazás 

HATÁROZAT 
 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés 2. határozat-tervezete helyé- 
  be az alábbi határozat-tervezet kerüljön: 
  

1.) A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzés Bizottság javasolja, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. számú 
határozatában foglaltakat azzal a feltétellel támogassa, hogy nyertes pályázat 
esetén a Lajosmizséért Közalapítvány a pályázati pénzbıl beszerzett gépeket 
térítésmentesen üzemeltetésre átadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
részére, amennyiben ezt a pályázati kiírás megengedi. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzatával külön 
megállapodás keretében rögzítse az üzemeltetési költségeket. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse 

város polgármesterét és a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
elnökét, hogy segítse a Lajosmizséért Közalapítvány munkáját. 

 



 12 

Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására (külterületi 
földutak karbantartását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A napirend részletes tárgyalását az 5./ napirendi pontnál már megtettük. Ezen kívül 
van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
az elıterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
77/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések  
támogatására (külterületi földutak karbantartását,  
felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elı- 
  terjesztés határozat-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek. 
 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elmúlt Képviselı-testületi ülésen láttuk ezt az anyagot. Dönteni kell a forrásról, az 
önrészrıl. Ezeket a plusz információkat köszönjük, az elıterjesztésben hasznos és 
érétkes információk vannak, hogy milyen részekkel tartozik ez a projekt. 
Kérdés, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Szeretném megköszönni, hogy belekerült az elıterjesztésbe, hogy ha marad 
pénzeszköz fejlesztésre, akkor a Prímás utca javítása is megvalósítható lesz. 
Nem tudom, hogy az önkormányzatnál van-e olyan kimutatás, hogy mekkora a 
pályázatoknak az önkormányzatot terhelı önrésze és mennyi a pályázatírás költsége. 
Nem látom a benyújtott pályázatokat, hogy milyen önerıbıl, milyen forrásokból 
fedezhetı és mennyire terheli a költségvetést. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Irodájának a 
munkája értékelésénél szokott szó lenni ezekrıl a dolgokról. 
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Basky András polgármester 
Minden egyes döntésnél ez megvan, hogy mennyi a nyert összeg és mennyi az önerı. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Évek óta minden település fejlesztését a pályázat határozza meg. Erre nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni, hogy együtt lássuk, tudjuk, hogy mirıl döntünk. A 
felelısségteljes döntés számomra ez lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A felvetések jogosak, de azt kell látni, hogy több évben ugyanazok a problémák 
vannak Lajosmizsén, s amit lehet, pályázat útján próbálunk megoldani. Lehet, hogy 
lesznek olyan pályázatok, amihez az önrészt 2012-2013-ban kell odatenni.  
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Azért aggódom, mert a költségvetésnek is van egy teherbíró képessége. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ezek jövedelmezı pályázatok, s ha még hitelbıl lehet megfinanszírozni az önrészt, 
akkor is megéri. 
Basky András polgármester 
Van egy táblázatunk, ez pedig a költségvetési rendelet 6. melléklete, mely tartalmazza 
az eddigi pályázatainkat és azt, hogy mennyi pénzt kell költeni a költségvetésbıl 
ezekre. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Köszönöm szépen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatban elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
78/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi 
  rendszerek fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos döntéseknél fogad- 
  ja el az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e ezzel az anyaggal kapcsolatban kiegészítenivaló? 
Amennyiben nincs, akkor én mondanék egy pár szót errıl az anyagról. 
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Szántó Kristóf fogszakorvos 2011. december 31-vel szeretné felszámolni a praxisát. 
Kéri a bizottságtól azt, hogy mentsék fel, hogy az üléseken személyesen legyen jelen, 
mert amióta megtudták a betegek, hogy elmegy, még jobban megnıtt a betegforgalma, 
s a vállalt betegeinél az ellátást szeretné befejezni. Polgármester Úr korábban beszélt 
személyesen a doktor Úrral. Nem sikerült a praxisjogát eladni, ilyenkor jön az, hogy az 
önkormányzat meghirdeti a praxist és arra pályázatot ír ki. Pályázat beadása 2011. 
október 31-ig történne, az elbírálás pedig november 20-a lenne. Amit még javasolt a 
doktor Úr, hogy a www.dental.hu, www.fogorvoskereso.hu, valamint a Hírbörze 
lapban legyen meghirdetve az állás. Ezek a fogorvosok hirdetési területei ingyenesek, 
vagy 3-4.000.-Ft a hirdetési díj. 
Érdemes lenne Sipos doktornıt megkeresni, hogy ebben az új szituációban 
foglalkozna-e azzal, hogy megpályázza ezt az állást. 
Egyéb kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy a pályázat kiírásra kerüljön fogorvosi állásra, s a pályázat beadási 
határideje 2011. október 31, az elbírálás határideje pedig november 20-a legyen, 
valamint kerüljön megjelentetésre az elhangzott helyeken, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
79/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység 
ellátására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy a pályázat kiírásra kerüljön az elıterjesztés 
  határozat-tervezetében szereplı pályázati kiírás szerint az alábbi kiegé- 
  szítésekkel: 
 
            - A pályázat beadási határideje:  2011. október 31. 
  - A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 20. 
 
  - A pályázat kerüljön megjelentetésre: 
      a.) www.dental.hu  
   b.) www.fogorvoskereso.hu címeken 
   c.) Hírbörze lapban. 
      
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetérıl 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mindig komoly és nagy munka az I. féléves beszámoló elkészítése. Dömötör Klára 
Edit irodavezetı Asszony készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nincs. Ha kérdés van, arra válaszolok. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztési részletekben olvashatók a százalékos arányok, a hivatal kiadásai 44,7 
%-ra módosultak és 38,4 %-ra teljesültek. A Hivatal kiadásai alacsonyak, mi az oka? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
27,1 %-ra teljesültek a felhalmozási kiadások. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat délelıtt tárgyalta a saját költségvetését, s 
elfogadásra került. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
80/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy a  
  Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félé- 
  vi helyzetérıl szóló tájékoztatást fogadja el. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. év I. félévben végzett 
tevékenységérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezt a beszámolót minden évben kétszer el kell készíteni. Sápi Tamás szépen 
összegyőjtötte azokat a munkákat, ami készült 2011. I. félévében. Nagyon sok feladat 
van, amit a Társulaton keresztül látunk el. 
Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Polgármesterének 
beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú társulás Társulási Tanácsában 2011. 
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év I. félévben végzett tevékenységérıl. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, az alábbi határozatot hozta: 
81/2011. (IX.  13.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója 
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2011. év I. félévben végzett tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja La- 
josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy fogadja el Lajos- 
mizse Város Polgármesterének beszámolóját a Kecskemét és Térsége Több- 
célú Társulás Társulási Tanácsában 2011. év I. félévben végzett tevékenysé- 
ségérıl. 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
11./ Napirendi pont 
Phoenix Dance kérelem visszavonása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mezei Anett köszönı levelet írt. Részérıl erre az épületre az igénybevétele tárgytalan. 
Kérdés, hogy az önkormányzat meghirdeti-e az értékesítést, vagy a bérbeadást 
megpróbáljuk-e. 
Ha nincs más javaslat, akkor én javaslom, hogy vonjuk vissza az elızı határozatunkat, 
és bérbeadás útján hasznosítsuk az ingatlant. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
A bizottság javasolja a polgármester Úrnak és a Képviselı-testületnek a Lajosmizse 
Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek) értékesítésre történı kijelölésérıl 
szóló 112/2011. (VIII. 25.) határozatának visszavonását és az ingatlan bérlet útján való 
hasznosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
82/2011. (IX. 13.) PTK hat. 
Lajosmizse Kazinczy utcai ingatlanrész 
(raktárépület és telek) értékesítésre történı kijelölésérıl 
szóló 112/2011. (VIII. 25.) döntés visszavonása 

 
HATÁROZAT 

 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Lajosmizse  

           Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek) értékesítésre történı  
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           kijelölésérıl szóló 112/2011. (VIII. 25.) döntés visszavonását és az  

ingatlan bérlet útján való hasznosítását. 
   Határid ı: 2011. szeptember 14. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

 
 
 

K.mf. 
 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin 
      PTK elnök      jegyzı távollétében: 
 
 
   
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 
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