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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
51/2009. (V. 12.) PTK hat. Vízi közműre vonatkozó üzemeltetési szerződés 
     megkötése a BÁCSVÍZ Zrt-vel 
52/2009. (V. 12.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …/2009. (…) rendelete az önkormány- 
     zati tulajdonú vízi közmű által szolgáltatott ivó- 
     víz- és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának  
     megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről  
     szóló 23/2006. (IX. 15.) rendeletének módosításá- 
     ról 
53/2009. (V. 12.) PTK hat. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak  
54/2009. (V. 12.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. 
     (…) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatás- 
     ról 
55/2009. (V. 12.) PTK hat. Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés  
     megkötése 
56/2009. (V. 12.) PTK hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a  
     15/2009. (IV. 02.) OKM 8. § alapján benyújtandó 
     pályázatban való részvétel iskola pszichológusi  
     hálózat támogatására 
57/2009. (V. 12.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez 
     és pihenőhely létesítéséhez 
58/2009. (V. 12.) PTK hat. Nevezetes tájékozódási pontok meghatározása 
59/2009.(V.  12.) PTK hat. Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására  
     megállapodás megkötése 
60/2009. (V. 12.) PTK hat. Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendsze- 
     res házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nap- 
     pali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására  
     megállapodás kötése 
61/2009. (V. 12.) PTK hat. Közoktatási feladatok ellátására megállapodás 
     kötése 
62/2009. (V. 12.) PTK hat. A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-ter- 
     vezetének elfogadása 
63/2009. (V. 12.) PTK hat. 2009. évi Lajosmizsei Lovas Napok 
64/2009. (V. 12.) PTK hat.  „KUN ÖSSZEOGÁS” Konzorciumi szerződés  
     módosítása 



- 2 - 
 
65/2009. (V. 12.) PTK hat. Pályázat benyújtása a DAOP-2008-4.1.3/C „Első 
     Esély Program támogatásra ítélt pályázat II. for- 
     dulójára 
66/2009. (V. 12.) PTK hat. A DAOP-2008-4.1.1/A „A Lajosmizsei Egész- 
     ségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” 
     című támogatásra ítélt pályázat projekt költségei- 
     nek módosítása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. május 12-én  
               du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
   Dr.Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Petényi Sándorné csoportvezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Földházi Tünde tanácsos 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Tengeri Dalma gyakornok 
      Apró Ferenc települési képviselő 
      Imre Lajos ált. isk. igazgató helyettes 
      Guti Istvánné műv. ház igazgató 
      Rudics Ákos Saubermacher Magyarország 
      KFT képviselője 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő bizottsági tag 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, tájékoztatom a vendégeket arról, hogy a „Víziközmű-társulat 
szervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása” című napirendi pont tárgyalása zárt ülés 
keretében történik 15.00 óra körül. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok        Előterjesztő 
1.) Vízi közműre vonatkozó üzemeltetési szerződés meg-  Basky András 
      kötése és Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-  polgármester 
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test ületének …/2009. (…) rendelete az önkormányzati 
tulajdonú vízi-közmű által szolgáltatott ivóvíz- és csator- 
nadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és  
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 23/2006. (IV. 15.) ren- 
delet módosításáról 

2.) Lajosmizse város Önkormányzatának …./2009. (….)  Basky András 
      rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról   polgármester 
3.) Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötése  Basky András 
            polgármester 
4.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a   Basky András 
      15/2009. (IV. 02.) OKM 8. § alapján benyújtandó pályá-  polgármester 
      zatban való részvétel iskola pszichológusi hálózat támoga- 
      tására 
5.) Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenőhely Basky András 
      létesítéséhez        polgármester 
6.) Nevezetes tájékoztatási pontok meghatározása   Basky András 
           polgármester 
7.) 2009. évi kistérségi megállapodások megkötése   Basky András 
          polgármester 
8.) A 2009 évi Környezetvédelmi Nap programjának elfogadása Basky András 
          polgármester 
9.) XVI. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása   Basky András 
               polgármester 
10.) „KIN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerződés módosítása Basky András 
          polgármester 
11.) I.  Pályázat benyújtása a DAOP.-2008.-4.1.3/C ’”Első se- Basky András 
       gély program – Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Vá- polgármester 
       rosban” című támogatására ítélt pályázat II. fordulójára. 
       II. A DAOP-2008-4.1.1/A ’A Lajosmizsei Egészségház  
       infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” című támogatásra 
       ítélt pályázat projekt költségeinek módosítása 
 
 
1./ Napirendi pont 
Vízi közműre vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2009. (…) rendelete az önkormányzati 
tulajdonú vízi-közmű által szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 23/2006. 
(IV. 15.) rendelet módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit pénzügyi irodavezető készítette. Kérdezem, hogy 
van-e kiegészítenivalója? 
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Tengölics Judit irodavezető 
Ez az anyag egyszer már volt a Képviselő-testület előtt. Marton képviselő Úrnak volt 
egy felvetése, hogy előzetes BÁCSVÍZ Zrt-vel történt tárgyalás kapcsán volt egy 
ígéret. A polgármester Urat felhatalmazta a Képviselő-testület, hogy folytasson 
tárgyalásokat. Az egyeztető tárgyalás megtörtént. 
Az 1993. után megvalósult csatorna szakasz, vízvezeték szakasz és az ehhez 
kapcsolódó szivattyúk, átemelők az önkormányzat tulajdonában maradtak, erre 
üzemeltetési szerződés nincs. Az amortizációval megegyező üzemeltetési díjat fizetne 
a BÁCSVÍZ Zrt az önkormányzatnak, amiből alap képződne a felújításra. Ez a 
szerződés érinti a maximált árat, amit az önkormányzat állapít meg. Ez 2009. július 1-
től emelné a csatornadíjat évente 15.- Ft-al m3-enként. Egy lépésben végeznénk el 
ennek a kompenzációját. Tulajdont nem adunk át, teljesen jogszabályszerű 
üzemeltetési szerződést kötnénk Ez a csatorna díjat érintené, a vízdíjat nem. 252.- 
Ft/m3 a vízdíj a lakosság részére, a csatornadíj 196.- Ft/m3. Ez a maximált díjon belüli 
összeg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, hogy a vízi közműre vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötésre kerüljön a BÁCSVÍZ Zrt-vel, s a bérleti díj 
megállapításra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
51/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Vízi közműre vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötése a BÁCSVÍZ Zrt-vel 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előterjesz- 
  tés határozat-tervezetét elfogadja, hogy a vízi közműre vonatkozó üze- 
  meltetési szerződés megkötésre kerüljön a BÁCSVÍZ Zrt-vel, s a bérleti 
  díj megállapításra kerüljön. 
  Határidő: 2009. május 13 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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52/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2009. (….) 
rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz- és 
csatornadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételiről szóló 23/2006. (IX. 15.) rendeletének módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az önkor- 
  mányzati tulajdonú vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz- és csatorna- 
  díj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
  feltételeiről szóló 23/2006. (IX. 15.) rendeletének módosítását elfogad- 
  ja, javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Földházi Tünde tanácsos készítette az anyagot. 
Elkészült a vállalkozónak a beszámolója, a költségkalkulációja és a költségelemzés is. 
A költségelemzéshez készített tábla alapján látható, hogy mennyi az éves változás a 
közszolgáltatási díjak vonatkozásában. Ebbe belekerültek az évi egyszeri lomtalanítás 
költségei, a szelektív hulladékgyűjtés és az elektronikai hulladékgyűjtés költségei. A 
bizottság javasolja-e ezeknek a díjtételeknek az elfogadását? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
53/2009. (V, 12,)PTK hat. 
Hulladékkezelési közszolgáltatási  
díjak 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a hulladék- 
  kezelési közszolgáltatási díjakat 2009. június 01. napjától az előterjesz- 
  tésben szereplő táblázat szerint elfogadja. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
rendelet, melybe belekerült a Saubermacher Magyarország Kft és a Faragó és Fia 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft neve. Kérdezem, hogy aki a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
54/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…./2009. (…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának a  
  hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét tárgyalja 
  meg és fogadja el. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az anyaghoz? 
Tengölics Judit irodavezető 
Amikor megversenyeztettük a számlavezetőket, ajánlatokat adtak a pénzintézetek. A 
legkedvezőbb ajánlatot fogadtuk el. Február 1-vel a régi folyószámla hitelkeretünk 
megszűnt. Miután rendelkezésre tartási díj nincs, így ezzel az összeggel továbbra is a 
jelenlegi számlavezető pénzintézettel a szerződést megkötjük. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésre kerüljön a 
Kereskedelmi és Hitelbank ZRt-vel, s az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
55/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés 
megkötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szer- 
  ződés megkötésére kerüljön sor, az előterjesztés határozat-tervezetét 
  fogadja el.  
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV. 02.) OKM 8. § 
alapján benyújtandó pályázatban való részvétel iskola pszichológusi hálózat 
támogatására 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyagot Tengeri Dalma készítette, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója? 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Basky András polgármester 
Tegnap még nem tudtuk, hogy Kerekegyháza is szeretne csatlakozni e programhoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Intézményünk nyertes projektjében 5 szakmai program zajlik, 3 pszichológus 
dolgozik. 
Imre Lajos ált. iskola igazgató helyettes 
A mi méréseink szerint 72 tanuló lenne az iskolában, aki pszichológusi segítségre 
szorulna. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb észrevétel, vélemény van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy iskolapszichológusi hálózat kialakítására 
pályázat kerüljön benyújtásra, s elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
56/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a  
15/2009. (IV. 02.) OKM 8. § alapján benyújtandó pá- 
lyázatban való részvétel iskola pszichológusi hálózat 
támogatására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy iskolapszichológusi hálózat kialakítására 
  pályázat kerüljön benyújtásra, s fogadja el az előterjesztés határozat-ter- 
  vezetét. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenőhely létesítéséhez. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön csoportvezető készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
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Szilágyi Ödön csoportvezető 
Nincs. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Balogh Csaba a Járóföld Turista Egyesület vezetője kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy turista útvonal kerüljön kijelölésre a Városház tér – Iskola-tó 
partja – Május 1. utca – Ceglédi út – 0343 hrsz-ú út – 0320 hrsz-ú út  - 0331-14 hrsz-ú  
földút nyomvonalon haladva érkezne a 0331/7. hrsz. alatti Pusztatemplomhoz, 
melynek közvetlen közelében a 0331/13. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
egy pihenőhely kerülne kialakításra. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki ezzel egyetért, hogy az elhangzott turistaút kijelöléséhez és pihenőhely 
létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
57/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez 
és pihenőhely létesítéséhez 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy adja meg tulajdonosi hozzájárulását a  
  Városház tér – Iskola-tó partja – Május 1. utca – Ceglédi út –  
  0343. hrsz-ú út – 0320 hrsz-ú út - 0331/14. hrsz-ú út – Pusztatemplom  
                      nyomvonalú turistaút kijelöléséhez, valamint a 0331/13. hrsz-ú ingatla- 
  non kialakítandó pihenőhely létesítéséhez. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Nevezetes tájékozódási pontok meghatározása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Szilágyi Ödön csoportvezető készítette, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Később beazonosítottam a térképen és a táblázatban lévő megnevezéseket, kérdés, 
hogy maradjon-e a megjelölt név. Van benne téves jelzés is, mert a Csikó bolt oda van 
jelölve a Gerébi Kúria mellé. A gondolatot helyesnek tartom, de ezt a térképet, 
táblázatot pontosítani kellene. Javaslatom, hogy ezt a tervet el lehet fogadni a 
pontosítással. 
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Apró Ferenc települési képviselő 
A vágóhíd sem jó helyre van téve. Azt, hogy Dusnoki tanya nem fogják úgy tudni, de 
a Vágó tanyát azt tudni fogják. Pontosítani kell az elnevezéseket, mint ahogy Szilágyi 
Ödön mondta. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm az észrevételeket. Javasoljuk ezeknek a tájékozódási pontoknak a 
meghatározását, illetve ezeknek a pontosítását. 
Kele Attila települési képviselő 
Nekem is az lenne a javaslatom, hogy a jelenleg érvényes, vagy használatos neveket 
használjuk ezeknek a nevezetes tájékozódási pontoknak a meghatározásánál. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés mellékletét képező térképvázlaton megjelölt, valamint táblázatos 
formában is feltüntetett pontokat, mint a település nevezetes tájékozódási pontjait 
elfogadja a pontosítások elvégzésével együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
58/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Nevezetes tájékozódási pontok 
meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az előterjesz- 
  tés mellékletét képező térképvázlaton megjelölt, valamint táblázatos for- 
  mában is feltüntetett pontokat, mint a település nevezetes tájékozódási 
  pontjait elfogadja a pontosítások elvégzésével együtt, javasolja a Képvi- 
  selő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
2009. évi kistérségi megállapodások megkötése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengeri Dalma készítette. A Kecskemét és Térsége Társulással sok 
megállapodás van. Ezek a megállapodások arról szólnak, hogy a társaság keretében 
ellátott feladatokra milyen átadandó pénzekről van szó. Ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan javasolja a 
megállapodás megkötését a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással, kérem, s ezt 
javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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59/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátására megállapodás megkötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti meg- 
  állapodást kösse meg a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással  
                      logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozóan 
javasolja a megállapodás megkötését a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
60/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására megállapodás kötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 2. melléklete szerinti meg- 
  állapodást kösse meg a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással csa- 
  ládsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás,  
  gyermekjóléti szolgálati feladat ellátására. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a közoktatási feladatok ellátására vonatkozóan javasolja a megállapodás 
megkötését a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
61/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Közoktatási feladatok ellátására  
megállapodás kötése 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 3. melléklete szerinti  
  megállapodást kösse meg a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
  közoktatási feladatok ellátására vonatkozóan. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Évente a helyi környezetvédelmi rendelet alapján megrendezi az önkormányzat és 
annak intézményei a Környezetvédelmi Napot. A Környezetvédelmi Nap 
programtervezetét az intézmények elkészítik, annak költségeivel együtt, s Földházi 
Tünde gyűjti össze, s a Művelődési Ház koordinálja. 
Földházi Tünde tanácsos 
A tavalyi évhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal városi szintű Környezetvédelmi 
Napot szeretne tartani. Hulladékgyűjtési napot is szervezünk, gumiabroncsot, papírt, 
üveget fémhulladékot, elektronikai hulladékot is gyűjtenénk be. A hulladékszállító 
közszolgáltatókat megkerestük ez ügyben. A Faragó és Fia Kft veszélyes 
hulladékgyűjtést tudna vállalni. Ennek lenne költségvonzata részünkről, mert az 
ártalmatlanítást meg kell fizetni. 
A parlagfű mentesítésre is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét. A kollégiumban a 
gyermekek hulladékból különböző tárgyakat fognak készíteni., ezt szeretnénk 
kiállítani ezen a napon. 
Tájékoztatásként elmondom, hogy a hivatal szeretne vásárolni egy irat papír 
megsemmisítőt, melynek kötlségeire támogatást kér a testülettől. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A szelektív hulladékot ki fogja átvenni? 
Földházi Tünde tanácsos 
Az ÖKOPANNON Kft térítésmentesen. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Környezetvédelmi Nap program-tervezetének megvalósításához  a Napköziotthonos 
Óvoda 30.000.- Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal 120.000.- Ft-ot, az iskola 50.000.- Ft-ot, 
a Művelődési Ház és Könyvtár 20.000.- Ft-ot, és az EGYSZI 50.000.- Ft-ot szeretne 
igényelni. Meg szeretném kérdezni, hogy a Környezetvédelmi Nap fedeztére mennyi 
pénz áll rendelkezésre? 
Földházi Tünde tanácsos 
856.0000.- Ft összeg a Környezetvédelmi Alapból, melyben benne van a tavalyi évi 
környezetvédelmi bírságok és a talajterhelési bírságok összege. Ebből kell 
finanszírozni az ezekkel kapcsolatos költségeket. (parlagfű mentesítés, szemétgyűjtési 
akció során felmerült költségek, környezetvédelmi díj költsége) Platánfák kezelésére 
kérünk árajánlatot, erre is ebből költünk. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy fogadja el az intézmények 2009. évi Környezetvédelmi Napjának 
program-tervezetét, melynek költségigényét a Környezetvédelmi Alap biztosítja 856 
eFt összegben, s melyből a városi szintű Környezetvédelmi Nap megrendezéséhez 
120.000.-Ft, a Művelődési Ház részére 20.000.- Ft, a Napköziotthonos Óvoda részére 
30.000.- Ft, az EGYSZI részére 50.000.- Ft, a Fekete István Általános Iskola és 
Kollégium részére 50.000.- Ft összeget nyújt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
62/2009. (V. 12.) PTK hat. 
A 2009. évi Környezetvédelmi Nap 
program-tervezetének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 

 a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az intézmények 2009. évi  
           Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét  
           a Környezetvédelmi Alap biztosítja 856 eFt összegben, melyből: 

  - a városi szintű Környezetvédelmi Nap megrendezéséhez 120.000.- Ft,  
  - a Művelődési Ház részére 20.000.- Ft, 
  - a Napközi Otthonos Óvoda részére 30.000.- Ft, 
  - az EGYSZI részére 50.000.- Ft, 
  - a Fekete István Általános Iskola és Kollégium részére 50.000.- Ft   
                        összeget biztosítson. 
   
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
XVI. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Földházi Tünde készítette az előterjesztést. Van-e kiegészítenivalója? 
Földházi Tünde tanácsos 
A Művelődési és Oktatási Bizottság is megtárgyalta e napirendi pontot. Az 
előterjesztés határozat-tervezetének 2.) bekezdésében finanszírozási költségként 1,5 
M/Ft-ot javasolt, mellyel a Táltos Birtok Alapítványt támogatná. A 3./ bekezdést 
javasolta kiegészíteni azzal, hogy „az alapítvány vállalja, hogy évente 2 alkalommal a 
pályát városi szintű megrendezésre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és a 
rendezvényt megszervezi.” 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Iskola-tó helyi védettséget élvez, ezért nagyon sok utánajárást igényelt volna, 
hosszú időt vett volna igénybe amíg eljutottunk volna odáig, hogy lehessen 
rendezvényt rendezni. Augusztus végéig a környezetvédelmi vizsgálatok nem tudtak 
volna lezajlani, ezért nem az Iskola-tó körül, hanem a Táltos Birtok Alapítvánnyal 
együtt  kerülne megrendezésre az ott megjelölt területen, melyre az önkormányzat 1,5 
M/Ft-ot ad. 
Földházi Tünde tanácsos 
Eredetileg a Lajosmizsei Napok részét képezte volna, de mivel Kecskeméten a kettes 
fogathajtó világbajnokság időpontja is erre az időpontra esik, ezért szeptember 1-2. 
napján lesz megtartva ez a lovas rendezvény. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a 2009. évi Lajosmizsei Lovas Napok megrendezését azzal, hogy az 
előterjesztés I. határozat-tervezetének 2./ pontja egészüljön ki 1.500.000.- Ft 
összeggel, a 3./ pontja pedig azzal, hogy az Alapítvány vállalja, hogy évente 2 
alkalommal az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a pályát városi szintű 
rendezvény megtartására és a rendezvényt megszervezi, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –a z alábbi 
határozatot hozta: 
63/2009. (V. 12.) PTK hat. 
2009. évi Lajosmizsei Lovas  
Napok 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi Lajosmizsei Lovas Napok meg- 
  rendezését fogadja el azzal, hogy az előterjesztés I. határozat-tervezeté- 
  nek 2./ pontját és 3.pontját egészítse ki az alábbiakkal: 
 
  2./ pontja egészüljön ki: 1.500.000.- Ft összeggel, melyet a Táltos Birtok 
  Alapítvány részére ad. 
 
  3./ pontja egészüljön ki: „Az Alapítvány vállalja, hogy évente 2  
                      alkalommal a pályát városi szintű rendezvény megtartására az  
                      önkormányzat rendelkezésére bocsátja és a rendezvényt  
                      megrendezi.” 
   
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
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10./ Napirendi pont 
„KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerződés módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyagot Dr. Gazdag Judit készítette. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az 
anyaghoz? 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés a szerződéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja a „KUN ÖSSZEFOGÁS” 
Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
64/2009. (V. 12.) PTK hat. 
„KUN ÖSSZEOGÁS” Konzorciumi szerződés 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi 
  szerződés módosításáról szóló határozat-tervezetet tárgyalja meg és fo- 
  gadja el. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
I.  Pályázat benyújtása a DAOP-2008-4.1.3/C „Első esély program – Bölcsődei 

ellátás biztosítása Lajosmizse Városban” című támogatásra ítélt pályázat 
II. fordulójára. 

II. A DAOP-2008-4.1.1/A „A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális 
fejlesztése, kialakítása” című támogatásra ítélt pályázat projekt 
költségeinek módosítása 

Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
I. rész: 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, mert a Szent Lajos úti oktatási nevelési 
intézményben bölcsődét szeretne létesíteni és beadta a DAOP-2008-4.1.3/C Első Esély 
Programot. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Dodonka Csaba fogalmazó 
A bölcsőde pályázatot 83.966.637.- Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte meg a 
VÁTI Kht. 
A pályázat II. fordulójának előkészítő munkálataival a HBF Hungaricum Kft-t bízza 
meg az önkormányzat. Az „A” komponens szerint a fix díjra ( bruttó 1.620.000.- Ft)  
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jön még a sikerdíj összege, (bruttó 2.518.800.- Ft), így összesen 4.138.800.- Ft-ba 
kerülne. 
Van a „B” komponens, mely szerint 3.390.00.- Ft bruttó a fix díj, s ebből tudnak még 
adni 30 %-os engedményt. 
Kérném a bizottságot, tegye meg javaslatát, hogy a két változat közül melyiket 
javasolja. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Mindenképp az olcsóbb változatot, a „B” variációt javasoljuk elfogadásra. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a DAOP-2008-4.1.3/C „Első 
Esély Program – Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban” című támogatásra 
ítélt pályázat II. fordulójára a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
65/2009. (V. 12.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a DAOP-2008-4.1.3/C „Első 
Esély Program támogatásra ítélt pályázat II. fordu- 
lójára 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a DAOP_2008-4.1.3/C „Első Esély Prog- 
  ram – Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban” című támoga- 
  tásra ítélt pályázat II. fordulójára a pályázat benyújtásra kerüljön a  
  „B” variáció szerint, s az előterjesztés I. határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
II. rész. 
„A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” című  
támogatásra ítélt pályázat projekt költségeinek módosítása. 
Csökkentett támogatást kapott a pályázat, a belső költségeket át kellett csoportosítani. 
Mivel a támogatás összege csökkent, az önrész is. A Közreműködő Szervezet által 
küldött levél tájékoztatása szerint az építés, felújítás, bővítés költségeit csökkenteni 
kell 115.383.- Ft-al, ez a többi céltartalékban lesz elkönyvelve. Az elnyerhető összeg 
39.231.593.- Ft. A költségvetési rendeletben a 115.383.- Ft-nak az átvezetését el kell 
végezni. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a DAOP-2008-4.1.1/A „A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, 
kialakítása” című támogatásra ítélt pályázat projekt költségeinek módosítását javasolja 
a Képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy a 115.383.- Ft többlet költséget a  
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2009. évi költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja, s az 
előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
66/2009. (V. 12.) PTK hat. 
A DAOP-2008-4.1.1/A „A Lajosmizsei Egészségház 
infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” című 
támogatásra ítélt pályázat projekt költségeinek módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy a DAOP-2008-4.1.1/A „A Lajosmizsei 
  Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”  című támogatás- 
  ra ítélt pályázat projekt költségeinek módosítását fogadja el azzal, hogy 
  a 115.383.- Ft többlet költséget a 2009.évi költségvetési rendeletben az 
  általános tartalék terhére biztosítsa, s az előterjesztés II. határozat-terve- 
  zetét is fogadja el. 
  Határidő:  2009. május 13. 
  Felelős:      A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k 
       PTK elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


