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   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
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   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
Dr. Török Tamás bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vez. referens 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Nagy Judit irodavezető 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Turupuli Péterné irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta Fl.kir.vez.    
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      Dodonka Csaba fogalmazó 
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Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem a következő kiegészítő javaslatom 
van: 
1./ 15. óvodai csoport létrehozása 
2./CÉDE pályázat benyújtása – A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
székhelyintézményének  
3./ Árpád utca felújításának a forrás meghatározása 
Ezen kívül javaslom még, hogy a meghívó szerinti 4./ napirendi pontot (Az 
alapellátásban dolgozó háziorvosok támogatása) zárt ülés keretében tárgyalja a 
bizottság, valamint a meghívó szerinti 14./ napirendi pontot (A Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos nyilatkozat) első napirendként tárgyalja 
a bizottság a megjelent vendégekre tekintettel. 
Aki e módosító javaslatokkal és a kiegészítésekkel elfogadja a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kap-  Basky András 
     csolatos nyilatkozat       polgármester 
2./ Lajosmizsei Köztemető fejlesztése     Basky András 
          polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (…) rende- Basky András 
     lete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rende- polgármester 
     let módosításáról 
4./ Lajosmizse külterület 056/4 helyrajzi számú ingatlan  Basky András 
     értékesítésre történő kijelölése      polgármester 
5./ Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása  Basky András 
          polgármester 
6./ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Basky András 
      Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat  polgármester 
      központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulá-  
      sai 2007. évi elszámolásának felülvizsgálatáról 
7./ Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási Basky András 
      rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenőrzéséről    polgármester 
8./ Lajosmizse város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a  Basky András 
     2008. évben végzett munkájáról, illetve jövőkép felvázolása polgármester 
     2009-2010. évekre 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Basky András 
     Szervezetének átfogó beszámolója a 2008. évről   polgármester 
10./ A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához Basky András 
       szükséges döntések       polgármester 
11./ Intézkedési Terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiu- Basky András 
       mában, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda polgármester 
       Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok megszünteté- 
       sére 
12/ Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló Basky András 
       intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszer- polgármester 
       ben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 
       támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításá- 
      nak, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
      szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján 
13./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megálla- Basky András 
       podásának módosítása       polgármester 
14/ A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézmények fűtéskorszerű- Basky András 
       sítése         polgármester 
15/ Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és Basky András 
       helyi építési szabályzat) véleményezése    polgármester 
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1./  Napirendi pont 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos nyilatkozat  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszöntöm a BÁCSVÍZ Zrt képviseletében megjelent Balogh Zoltán Urat, felkérem, 
hogy adjon tájékoztatást a programmal kapcsolatban. 
Balogh Zoltán BÁCSVÍZ Zrt képv. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket. Azért kaptam meghívást a 
mai bizottsági ülésre, hogy az ivóvízminőség javító program állásáról tájékoztatást 
nyújtsak. Lajosmizse szerepelt az ivóvízminőség javító programban a határértékek 
elégedetlensége miatt. Arra vonatkozóan, hogy a kormányhatározat egy módosítási 
javaslattal élt, melyben a 2001/2008. korm rendelet ebből a listából Lajosmizsét 
kivette. Az ivóvízminőség javítás reménybeli lehetőség azoknak a településeknek, akik 
nem szerepelnek a javító programban. A teljes összeg 192 milliárd forint. A KEOP  
1-3.OP ivóvíz minőségi javítás esetében nem használható pályázati lehetőség. A 
KEOP Magyarország egész területére vonatkozik. Társulási rendszerben 
meghatározott behatárolások mellett pályázhattak. Az egész vízminőség javító 
program az 1998-as EU-s szabályozás alapján került elfogadásra és ezt követően 
kaptunk végrehajtási határidőt 2009. december 15. és 2012. december 25-ig a 
minisztérium illetékes szerveitől. 
A 2015. a határideje a teljes ivóvízminőség javító program kivitelezésének. A teljes 
projekten belül a következő feladatokat kell végrehajtani: vízkezelés, víz átadás, 
csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, a meglévő ivóvízhálózat konstrukciója, 
valamint az el nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba. 2009-ben két új 
elemmel bővült ez a program, a hálózat fejlesztéssel, illetve a víz biztonsági 
tervkészítéssel. 
A nem támogatható tevékenységek köre: vízhálózat részét nem képező hálózatbővítés, 
üdülőövezetek vízellátása, ipari területek vízellátása, hálózatrekonstrukció kiépítése. 
Nem támogatható olyan beruházás, amely nem önkormányzati és állami beruházás, 
valamint olyan beruházás, amelyek saját kivitelezésben történnek. 
Műszaki megoldások: Különböző körzetek alakultak ki: Kecskeméti körzet, 
Kiskunfélegyházi körzet, Dunai körzet, Tiszakécskei EMT, Bugaci körzet,  
Ennek lényege, hogy sokkal egyszerűbben lehet kezelni a pályázatokat, így nem kell 
külön közbeszerzéseket kialakítani. 
Aktuális programok, amik előttünk állnak: Elkészültek és benyújtásra kerültek a 
szükséges vízjogi dokumentációk, a részletes megvalósíthatósági tanulmány, a 
költséghaszon elemzés készítése folyamatban van. Az optimális megoldások 
kiválasztása a költséghaszon elemzés alapján. Egyértelműsíthetőek a projekt 
szabályok. Egy műszaki megoldásnak egy struktúrához kell tartozni. Fontos kérdés az 
önkormányzati társulások megvalósulása, melyben szerződésszerűen lefektetik a 
társulás működési feltételeit. 
A megállapodásban rögzíteni kell a következő feltételeket: A szervezetet fel kell 
állítani és jogokkal kell felhatalmazni, a feladatokat meg kell határozni, saját forrást 
kell felosztani, ennek a számviteli oldalát le kell fektetni, kilépésre vonatkozó 
szabályokat le kell fektetni, díjképzési elveket rögzíteni kell. 
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Működik a Konzorcium Tanács. A projekt megvalósítási célban szerepet kap a 
BÁCSVÍZ Zrt. A társulási munkacsoport felállítása folyamatban van. A projekt indító 
munka megbeszélés megtörtént, fejlesztési koncepciók meghatározásra kerültek, 
adatszolgáltatások folyamatban vannak, a beruházások működési költségeinek 
becslése folyamatban van. Struktúra meghatározás, szervezeti felépítés még nem 
történt. A beruházási kérdés az utolsó lépcsőhatár. Az elvi vízjogi tervek alapján 
történik a közbeszerzési tervnek az elkészítése és végül a pénzügyi számításokkal 
lesznek kiegészítve a műszaki megoldások. Ezt megelőzi a közgazdasági tanulmány, 
környezet elemzés, legvégén a kockázatelemzés, részletes elemzési tanulmány beadása 
minőségbiztosítási tanulmányra. A pályázat alapja a részletes megvalósíthatósági 
tanulmány lesz, mely tartalmazza a műszaki változatokat és a költséghaszon elemzést. 
Amikor az összes véleményezési és pályázati anyag összeáll, akkor nyújtható be a 
KEOP-1.3 dokumentáció. A jövő év közepén a pályázatkiírás és a közbeszerzés 
indítható és lefolytatható. A kiviteli tervek elkészítése 2010-ben kezdődhet meg, ezt 
követően pedig a kivitelezés indítható. 
A 65/2009. sz. határozat a korm. rendeletből Lajosmizsét kivette. Lajosmizse 5 db 
kúttal rendelkezik. A kutak vízminősége azt mutatja, hogy a négyes és a hármas számú 
ammónia miatt kifogásolt. A lényeg az, hogy mi próbálunk úgy üzemeltetni, hogy 
lehetőleg a jobb minőségű kutakat használjuk, s ha a fogyasztási igény szerint 
szükséges, akkor kapcsoljuk be a rosszabb minőségű kutakat. A minősítésnél az 
alapján vettük figyelembe, hogy mely települések kerülhetnek bele a 6. számú 
mellékletbe, hogy a fogyasztó csapján vételezett víz minősége milyen.  Mi ebben az 
ügyben tovább lépünk, megkeressük a minisztériumot és az Országos 
Közegészségügyi Intézetet, hogy egy véleményezést adjanak ki a helyzetnek a 
feloldására. A 65/9. számú határozat március 31.-i határidejű és a KEOP- 1.3.0. kiírása 
szerint azok a pályázók vehetnek részt, akik a 2009. évi kiírás szerinti állapotnak 
megfelelnek. Az önálló vízellátó rendszer beruházási értéke 175 M/Ft, a 
vízdíjnövekmény 67,53  Ft/m3 lenne a megvalósíthatások szerint. 
Lajosmizse a regionális rendszerhez tartozik, akkor 142 M/Ft az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány szerint a beruházási díj, a vízdíj növekményben 65,22 
Ft/m3 víznövekményt jelentene. 
A beruházásoknak a 90 %-át pályázati pénzekből lehet szerezni, 10 % az önrész. 
A 2009. évre a települési társulás létesítésére és megalapítására elhatárolásra került 20 
M/Ft összeg. A BÁCSVÍZ Zrt közgyűlése jóváhagyott egy 100 M/Ft-os összeget, amit 
az ivóvízminőség javító program felhasználására kell, hogy fordítsanak. 
Javaslatom az, hogy a pályázatot adjuk be, mert azok a települések kimaradnak ebből a 
programból, akik nem adják be, s nem biztos, hogy lesz lehetőség másik alkalommal 
ilyen projekt beruházásra. Ha a pénzügyi lehetőség rendelkezésre áll, akkor nyújtsuk 
be a pályázatot. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a pályáztatást. Kérdés van-e? Egy nagyszabású programról van szó. A 
BÁCSVÍZ képviseli ennek a projektnek az önrészét. 
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Balogh Zoltán BÁCSVÍZ Zrt  képv. 
A BÁCSVÍZ Zrt-nek ehhez eredményesen kell működnie. A beruházás arányában 
oszlanak meg a saját erők. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, én javaslom, hogy támogassuk, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programban továbbra is részt 
vegyen és tagja maradjon a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
68/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Prog- 
rammal kapcsolatos nyilatkozat 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy nyilatkozzon arról, hogy Lajosmizse Város 
  Önkormányzata továbbra is részt vegyen a Dél-alföldi Ivóvízminőség-ja- 
  vító Programban és továbbra is tagja maradjon a Dél-alföldi Ivóvízminő- 
  ség-javító Programnak. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ napirendi pont 
Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. április 17.-én közzétett egy pályázati 
felhívást. 20 M/Ft állt rendelkezésre. Három támogatható pályázatot lát a pályázatíró. 
Május 18-ig lehet benyújtani a pályázatokat.  
A pályázati határidőben 3 db pályázat érkezett be: 
1./ G&G Épületfenntartó BT 
2./ Sárközi István, Lajosmizse, Szabadság tér 15. szám alatti lakos 
3./ Triskell Épülettervező Kft 
A beérkezett tanulmánytervek nagyon értékesek. 
Arra kérem a három tervező képviselőt, hogy mutassák be munkájukat. 
Gombkötő Gizella G&G Épülettervező Kft 
A Gábor és Gizella BT-től vagyok, a régi üzemeltető bízott meg bennünket. Formailag 
úgy gondolom, hogy nem fér el a pavilon alatt, ezért próbáltuk nyitottabbá tenni a 
szerkezetet. Az épület szerkezete a lényeg, hogy takarjon annyit, amennyit lényeges. A 
kaput külön meg kell tervezni, kovácsolt vaskerítésre gondoltunk. Azért kell a mi 
munkánkat előtérbe helyezni, mert itt a tágasság adja a főszempontot. Az iroda épület 
területén lehetne javítani még. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
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Sárközi István tervező 
Nagyon nehéz akkora területre olyan megfelelő épületet teremteni, ami megfeleljen. 
Ha ez egy 30 éves beruházás, több lépcsőben lesz megvalósítva. A virágboltot nem 
hagynám meg. Az irodaépület faházas rész, ezt is újra kell építeni. A meglévő 
ravatalozó épületet át kell alakítani. 
Nagyon sok előírás vonatkozik arra, hogy egy ilyen közintézménynek minek kell 
megfelelnie. Meg kell oldani, hogy az ott dolgozóknak szociális blokkot tudjunk 
biztosítani. Meg kell oldani azt, hogy a vendégeknek biztosítva lesz a WC és az irodai 
alkalmazottaknak. Az irodaépületet újjáépítettem tervezés szintjén. A hátsó felébe 
tettem a szociális blokkot. Az urnasírokat a kerítésfalba kell elhelyezni. Az urnasírokat 
szellősen helyeztem el. Ez, amit én írtam, ez jóval több, mint a pályázati kiírás amit 
kért. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Van egy harmadik pályázat. A pályázó külföldi útja miatt nem tud jelen lenni az 
ülésen, viszont a pályázata érvényes. Véleményem szerint a beadott tanulmánytervek 
érvényesek, és értékesek. A tervezés mindenkinek a saját maga ízlésvilágát tükrözi. 
Éppen ez adja a pályaműveknek az érétkét és nehéz a döntés. Alapvetően a három 
pályázat megvalósításához adtak egy összköltséget. Itt alapjaiban eltérnek a költségek. 
A pályázati kiírás tartalmazta azt, hogy 20 M/Ft a keretösszeg. A G&G 
Épületfenntartó Bt 40 M/Ft-ra, Sárközi István 50 M/Ft-ra tervezett. 
Gombkötő Gizella tervező 
20 M/Ft-ba a ravatalozó épület belefér. Én a határon vagyok. Sárközi István tervező 
Úrnak azért több a költsége, mert más átalakításokban is gondolkodott. Én csak azt 
írtam le, amit a pályázat kért. 
Sárközi István tervező 
Az építőiparban ez az összeg nem sok véleményem szerint. 30 éves távlatban több 
mindent meg kell csinálni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezeket a pályázati műveket az önkormányzat aulájában kiállították. Elmondanám a 
szavazatok arányát. 
Sárközi István 4 szavazatot kapott, Gombkötő Gizella 15 szavazatot, a Triskell 
Épülettervező Kft képviselője 58 szavazatot. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, tegyék 
meg. 
Az én véleményem, hogy alapvető volt a pályázati kiírás és a keret meghatározása. A 
Triskell Épülettervező Kft közelítette meg legjobban a pénzügyi szempontot. A 
pénzügyi keret és a lakossági szavazat szempontjából a Triskell Épülettervező Kft adta 
a legmegfelelőbb ajánlatot, az én javaslatom is ez. 
A második, illetve a harmadik helyezett 100 eFt és 50 eFt pénzjutalomban részesül. 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
A harmadik személy nincs jelen. A számok magukért beszélnek. Az összköltségek 
között lényeges különbségek vannak. Én részemről is a Triskell Épülettervező Kft-t 
javaslom. 
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Gombkötő Gizella tervező 
A Triskell Épülettervező Kft-nek szuper munkája van, de nem az ár alapján kellene 
dönteni. Ha nem tartja be a tervezett tervet, valaki felelősségre fogja vonni a KFt-t? 
Basky András polgármester 
Az árajánlatok bekérése után derül ki, hogy mennyi lesz a konkrét ár. Leginkább 
támpont lehet nekünk a tervezői becslés. Nekünk a döntésünk alapja az esztétikum. 
Összességében mind a három pályázat nagyon jó volt. A döntést befolyásolja a saját 
tervezésünk és a szavazás eredménye. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Sorrendet kellene állítani. Nekem a 
javaslatom, hogy a lakossági szavazás eredményét vegyük figyelembe. Én a magam 
részéről a Triskell Épülettervező Kft-vel javaslom a szerződés megkötését. A második 
a G&G Épületfenntartó Bt pályázata, a harmadik pedig Sárközi István pályázata. 
Amennyiben a bizottság ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
69/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Köztemető fejlesztése terv- 
  dokumentációjának összeállításával az előterjesztés mellékletét képező 
  árajánlatban foglaltak szerint a Triskell Épülettervező Kft-t bízza meg. 
   

A bizottság 2. helyezettnek a G&G Épületfenntartó Bt pályázatát, 
3. helyezettnek pedig Sárközi István  pályázatát jelölte meg. 
 
A bizottság javasolja továbbá az előterjesztés határozat-tervezetét meg- 
tárgyalásra és elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2009. június 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009. (…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rendelete módosításáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyag elkészítője Tengölics Judit. Azok a döntések vannak benne, amiket a 
Képviselő-testület az év elején meghozott, ennek a helyretételéről van szó. Kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rendelet módosítását elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
70/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2009. 
(….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 
4/2009. (II. 19.) rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
  2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rendelet módosítását 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse külterület 056/4. helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő 
kijelölése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kaptunk egy értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan. Az értékbecslés szerint 300.- 
Ft/m2 az értékesítési ár, összesen 2.200.000.- Ft. Kérdezem a bizottságtól, hogy 
megfelel ez a javaslat, vagy legyen más az ár? 
Bíró Tiborné bizottsági tag 
6000.- Ft/m2-t javaslok. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez elfogadható? 
Tengölics Judit irodavezető 
Ez egy romos épület, a 600.- Ft/m2 ár nem jellemző, ez mezőgazdasági terület. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Meg kell próbálni, én egyetértek vele. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki ezt a 600.- 
Ft/m2-t elfogadja a 7269 m2-es ingatlan értékesítési áraként, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
71/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Lajosmizse külterület 056/4. helyrajzi  
számú ingatlan érétkesítésre történő 
kijelölése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizse 056/4. helyrajzi számú  
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  ingatlan értékesítésre jelölje ki. A 7269 m2 ingatlan kikiáltási árát  
                      javasolja 600.- Ft/m2-ben megállapítani, összesen 4.361.400.- Ft 
  összegben. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása 
Józsáé Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Balogh László belső ellenőr készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Nincs az anyaghoz kiegészítenivalóm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, észrevétel van-e?  
Amennyiben nincs, javaslom a Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta:  
72/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a módo- 
  sításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belső Ellenőrzési Társulási Meg- 
  állapodás módosítását hagyja jóvá. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Államháztartási Iroda által az Önkormányzat központi költségvetésből származó 
támogatásai, hozzájárulási 2007. évi elszámolásának felülvizsgálatáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda 
ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál valamennyi társulásra vonatkozóan. 5 M/Ft 
visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely tételek már rendezve lettek.  Kérdés, 
észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy 
fogadjuk el a tájékoztatást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
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73/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi  
Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda által 
az Önkormányzat központi költségvetésből származó  
támogatásai, hozzájárulási 2007. évi elszámolásának 
felülvizsgálatáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regi- 
  onális Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat központi 
  költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulási 2007. évi elszámo- 
  lásának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást tárgyalja meg és fogadja 
  el. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. 
évi ÁSZ ellenőrzéséről 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengölics Judit az előterjesztés készítője. Látható az előterjesztésben és annak 
mellékletében az ÁSZ-nak a vonatkozó megállapításai A mellékletben csatolva van a 
jegyzői és a polgármesteri utasítás, 1-8. pontig vannak a megállapítások. Az 
intézkedési terv elfogadásáról van szó. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ 
ellenőrzéséről készült tájékoztatót elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
74/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata  
gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ 
ellenőrzéséről 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellen- 
  őrzéséről készült tájékoztatót elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra  
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 23.  
  Felelős:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens koordinálásával készült ez az anyag. Nekem a 
beszámoló tetszett, voltak olyan részei, ami igazán kiemelkedő. A környezetvédelem 
vagy a hulladékgazdálkodás területén az önkormányzat nagyon komoly eredményeket 
ért el. Volt pályázat a környezetvédelmi napnak a programjára, a környezetvédelmi 
rendeletnek az előkészítésére. A parlagfű mentesítési akciók hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az állampolgárok odafigyeljenek a környezetükre. 
Tetszettek a pályázatok, az Intézményirányító és Településfejlesztési Irodának a 
munkája. 
Az Okmányirodának a mutatói, intézkedései, ügyfélmutatói, adminisztrációi nagyon 
kiemelkedőek. Ezek nagyon pozitív eredmények. Korábban felvetődött, hogy az 
építési hatóságra kellene egy kolléga. Ezt nem látom megoldottnak. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az elmúlt évben nem sikerült megoldani, megpróbáljuk belső átszervezéssel 
megoldani ezt a feladatot. Erre augusztus elejétől lesz módunk és lehetőségünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Több terület jelezte a közterület felügyelőt. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Ez köztisztviselői jogviszonyt igényelne, ezt nem tudjuk megoldani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Érdemes lenne a közterület felügyeleti dologgal foglalkozni közbiztonsági 
szempontból. Érdekesek a statisztikai adatok. Megállapítható, hogy a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 49 %-át letárgyalja a határozatoknak.  
Jelentős eredmény van az ÁROP pályázat keretében. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más egyéb kérdése, véleménye a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve a jövőkép felvázolását 2009-2010. évekre elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
75/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról,  
illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2008. évben végzett 
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  munkájáról, illetve a jövőkép felvázolását 2009-2010. évekre elfogad- 
  ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó 
beszámolója a 2008. évről 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Nagy Judit készítette. Kérdezem, hogy van-e hozzászólása, 
kiegészítése az anyaghoz. 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bizottság tagjai részéről van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó 
beszámolóját a 2008. évről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, - 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
76/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó 
beszámolója a 2008. évről 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó be- 
  számolóját a 2008. évről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra java- 
  solja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bölcsődére vonatkozó pályázat továbbjutott. A bölcsődét társulat keretében kívánják 
működtetni. Javasoljuk az elfogadását a II. verziónak. Az eddigi pályázatot benyújtó 
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a társulás gesztor önkormányzata szerepeljen. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki a bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntéseket 
elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
77/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat 
benyújtásához szükséges döntések 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a bölcső- 
  dére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntése- 
  ket elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete szerint, azt megtárgya- 
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Intézkedési Terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában, valamint a 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt 
hiányosságok megszüntetésére 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Molnár Ilona az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kecskeméti, 
Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézetének képviselője felelős és 
határidő megjelölést kért a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, valamint a 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok 
megszüntetésére hozott intézkedési terv vonatkozásában. Az intézkedési tervet kellene 
elfogadni. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a 
napirend vonatkozásában. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok 
megszüntetésére készített Intézkedési Tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
78/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Intézkedési Terv a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt 
hiányosságok megszüntetésére 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Fekete Ist- 
  ván Általános Iskola Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi 
  Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok meg- 



- 14 - 
 
  szüntetésére készített Intézkedési Tervet elfogadja, javasolja a Képvise- 
  lő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
12./ Napirendi pont 
Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést  A támogatás összege képesség 
kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében legfeljebb 24.600.- Ft/fő.  Általános 
Iskola esetén, amennyiben a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítést szervező 
intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 
2008. évi októberi közoktatási statisztikai létszám alapján az 5 %-ot eléri, vagy 
meghaladja, de legfeljebb 20 %, a támogatás összege tanulónként legfeljebb 15.375.- 
Ft. Mindkét gyermekcsoportot egy pedagógus, vagy a két csoportot külön-külön más 
pedagógus tanítja? 
Tengeri Dalma fogalmazó 
A rendező elveket az intézmény készítette, a szakmai részt ők bontották le, meg volt 
határozva, hogy kik, milyen opciókat állítottak össze. Gyermeklétszámtól függő és 15 
pedagógust érint. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint 
az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján 
elfogadja a támogatási igény benyújtását, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hagyja jóvá. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
79/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló  
intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben 
részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása  
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának 
és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.)  
OKM rendelet alapján 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az esély- 
  egyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs 
  rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 
  támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá- 

molásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 
22.) OKM rendelet alapján elfogadja a támogatási igény benyújtását, 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá. 

  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
13./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A megállapodásba belekerül a gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás és a 
közcélú foglalkoztatás témaköre. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki javasolja, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
80/2009. (VI. 23. ) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
társulási megállapodásának módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező  
                      Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodás  
                      módosítását  tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
14./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének 
fűtéskorszerűsítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítésére benyújtott 
pályázat forráshiány miatt elutasításra került. Az 5.000.000.- Ft-os saját forrás nem 
szükséges sem a bölcsődei projekthez, sem az óvodai átköltöztetés előkészítéséhez, 
tehát szükség esetén átcsoportosítható a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda fűtési 
rendszerét érintő problémák elhárítására. A legfontosabb felújítási szükséglet a  



- 16 – 
 

csőhálózat cseréje, de ezzel egy időben indokolt a radiátorok cseréje is, még 
2009/2010-es nevelési év előtt. 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Három árajánlatot kértünk be, melyek tartalmazzák külön a csőhálózat felújítására, 
valamint a csőhálózat cseréjére és a radiátorok cseréjére vonatkozó költségeket.  
A Heizung-Technik Bt. 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 28/a. szám alatti vállalkozó 
árajánlata 10.347.781.- Ft. 
Orlov Pál, Kecskemét-Méntelek, Kadarka u. 1/C szám alatti vállalkozó árajánlata 
9.877.979.- Ft.  
Dancsa és Társa Bt. 6000 Kecskemét, Halom u. 11. szám alatti lakos vállalkozó 
árajánlata 9.361.464.- Ft. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az árajánlatok 25 %-os ÁFÁ-t is tartalmazzák, így a legkedvezőbb árajánlatot a 
Dancsa és Társa Bt adta, így én a kivitelezés elkészítésével őt javaslom megbízni. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
81/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
  székhelyintézményének fűtéskorszerűsítését kezdje el megvalósítani 

saját erőből abban az esetben is, ha a CÉDE pályázati kiírásra benyújtott 
támogatási igényünket elutasítják, vagy csökkentett összeggel kerül 
támogatásra. Ennek kivitelezésével a Dancsa és Társa Bt 6000 
Kecskemét, Halom u. 11. szám alatti lakos vállalkozót javasolja 
megbízni, akinek árajánlata a legkedvezőbb, 9.361.464.- Ft. 
Határidő: 2009. június 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
15./ Napirendi pont 
Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat) véleményezése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön és Kovács Gábor készítette az anyagot. Felkérném Szilágyi Ödön 
kollégát, hogy mondjon erről néhány szót. 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Az újonnan bekerült részek ki vannak vastagítva. A tervezett lakópark 130 ingatlan 
építéséről szól a Ladánybenei úton a 3-as km kőnél. Ez a K-6-os külterületi szelvényen 
található. Az első előzetes véleményezési szakaszon vagyunk túl, a tervező készítette  
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az előző véleményezési szakasz figyelembevételével az anyagot. Ez újra menni fog a 
szakhatóságokhoz és utána kerül ide. A végleges véleményt a részletesen kidolgozott 
tervanyag ismeretében fogják a szakhatóságok megadni. 
A lakóparknál 130 épületet szeretnének építeni, viszont az a probléma, hogy a 
környezetében több nagy létszámú állattartó telep van. Ez magával vonja azt, hogy az 
állattartási rendelet szerint lakóterület határaitól 500 m-re nagy létszámú állat nem 
tartható. Itt valószínűleg majd az ÁNTSZ le fogja írni, hogy nem fogja javasolni ezt a 
lakóparkot. Komoly a szándéka a lakópark építőjének a megvalósítás. 
A külterületi beépítés visszaállt a 6000 m2-es beépítésre a 15000 m2 helyett. 
Volt az állami főépítésszel egy megbeszélés korábban, hogy a meglévő tanyákat 
bővíteni lehesse, az állami főépítész nem járult hozzá ehhez. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
nekem az a javaslatom, hogy összegészében az előttünk álló anyag kerüljön a 
Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
82/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Településrendezési terv módosításának  
(szabályozási terv és helyi építési szabályzat)  
véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a településrendezési terv módosítását 
  (szabályozási terv és helyi építési szabályzat) tárgyalja meg és fogad- 
  ja el. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
16./ Napirendi pont 
A 15. számú óvodai csoport létrehozása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezető asszonyt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
337 kisgyermeket tudtunk felvenni, 40 kisgyermeket elutasítottunk. Ha megvalósulna 
a Szent Lajos utcai óvodában a 15. számú óvodai csoport, akkor a 40 kisgyermekből 
még 25 kisgyermeket fel tudnánk venni. 300-400 eFt lenne a mosdó, köz WC 
kialakítása, festéssel együtt kb. 500 eFt. A festés és a mosdók kialakítása összesen kb. 
1 M/Ft-ba kerülne. A megvalósításhoz  4.248 eFt normatívát kapnánk. Egy óvónőre és 
egy dajkára lenne szükség. A bér ebből 4.148 eFt  Hazajárós csoportot lenne. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Ennek elindításához szükséges a véleményalkotás, hogy támogatjuk-e 
vagy sem. Ennek megteremtéséhez 1 M/Ft összegű dologi kiadásra van szükség. A 
működés úgy néz ki, hogy a lehívható állami normatíva fedezi a személyi kiadásokat, 
a dologi kiadásokat nem. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Továbbra is konvektoros fűtésünk lenne. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még más kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, én a 
magam részéről a 15. óvodai csoportnak a létrehozását támogatom és javaslom. A 
következő testületi ülésre ki kell dolgozni a szakmai és a pénzügyi részét. Aki egyetért 
a 15. óvodai csoport létrehozásával és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
83/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
15. óvodai csoport létrehozása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a 15.  óvodai csoport 
  létrehozását. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
17./ Napirendi pont 
CÉDE pályázat benyújtása – A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést. Elkészült a pályázat. A pályázat 
készítésekor a költségvetés tételes szétbontása miatt minimális különbség alakult ki a 
Képviselő-testület által elfogadott költségvetéshez képest. Az eltérés mindössze 3-11 
Ft közötti – ennyivel kevesebb, mint amit elfogadtunk. Az új költségvetés a 
következőképpen alakult: A saját forrás 4.398.125.- Ft, a támogatásból igényelt összeg 
8.167.943.- Ft, összesen 12.566.068.- Ft. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
84/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
CÉDE pályázat benyújtása – A Lajosmizsei  
Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének 
fűtéskorszerűsítése 
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HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a CÉDE pályázat benyújtását a Lajosmizsei 
  Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítésére 
  fogadja el az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
18./ Napirendi pont 
Árpád utca felújításához szükséges források meghatározása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Hiánypótlás keretében be kell csatolni az Árpád utca felújításához szükséges források 
meghatározását. A saját forrás 8.061.151.- Ft, a támogatásból igényelt összeg 
7.229.575.- Ft, összesen 15.290.-726.- Ft. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az Árpád utca felújításához 
szükséges források meghatározását az előterjesztés határozat-tervezete szerint 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
85/2009. (VI. 23.) PTK hat. 
Árpád utca felújításához szükséges  
források meghatározása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az Árpád 
  utca felújításához szükséges források meghatározását az előterjesztés 
  határozat-tervezete szerint elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel 
berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

K.mf. 
 

Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
      PTK elnök 

 
 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 


