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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
92/2009. (IX. 15.) PTK hat. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
     helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
93/2009. (IX. 15.) PTK hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
     Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
94/2009. (IX. 15.) PTK hat. Pályázat benyújtása a DAOP-5.1.2/B „Városi 
     örökség megőrzése és korszerűsítése” c. kiírásra 
95/2009. (IX. 15.) PTK hat. Közvilágítás bővítése 
96/2009. (IX. 15.) PTK hat. Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehaj- 
     tásáról 
97/2009. (IX. 15.) PTK hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képvi-
     selőjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Te- 
     rületfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
98/2009. (IX. 15.) PTK hat. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által 
     benyújtott nyertes CÉDE pályázat feltételeinek 
     módosítása 
99/2009. (IX. 15.) PTK hat. Lajosmizse Város Polgármesterének beszámoló- 
     ja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
     Társulási Tanácsában 2009. év I. félévben végzett 
     tevékenységéről 
100/2009. (IX. 15.) PTK hat. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás mó- 
     dosítása közoktatási feladatok ellátására 
101/2009. (IX. 15.) PTK hat. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás mó- 
     dosítása közoktatási feladatok ellátására 
102/2009. (IX. 15.) PTK hat. A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
     Köztestület, valamint a Lajosmizsei Városi Tűzol- 
     tó Egyesület közös kérelme 

 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. szeptember  
                15-én, du: 13.45 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                 ülésről. 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Keresztes Tibor bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Tengeri Dalma gyakornok 
      Koller Dániel települési képviselő 
      Tarnóczy László rendőrszázados 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztlettel 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, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával úgy, hogy 1./ Napirendi pontként meghívott vendégünkre 
tekintettel a meghívó szerinti 3./ Napirendi pontot /Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása/ tárgyaljuk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzeté- Basky András 
     ről  szóló beszámoló elfogadása      polgármester 
 
2./ Csatlakozás  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-  Basky András 
     mányzati Ösztöndíjpályázathoz     polgármester 
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3./ Pályázat benyújtása a DAOP-5.1.2/B „Városi örökség   Basky András 
     megőrzése és korszerűsítése” c. kiírásra    polgármester 
4./ Közvilágítás bővítése       Basky András  
          polgármester 
5./ Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtá-  Basky András 
     sáról         polgármester 
6./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselő-  Basky András 
     jének beszámolója Bács-Kiskun Megyei Területfej-  polgármester 
     lesztési Tanácsban végzett munkájáról 
7./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által be-   Basky András 
     nyújtott nyertes CÉDE pályázat feltételeinek módosítása   polgármester 
8./ Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecs-  Basky András 
     kemét és térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsá-   polgármester 
     ban 2009. év I. félévben végzett tevékenységéről 
9./ 2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosí-   Basky András 
     tása logopédiai szakszolgálati és közoktatási feladatok   polgármester 
     ellátására 
10/ A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köz-   Basky András 
      testület, valamint a Lajosmizsei Városi Tűzoltó Egyesü-     polgármester 
      let közös kérelme 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez minden évben előttünk van. A rendőrség minden évben e beszámolási 
kötelezettségének eleget tesz. Tarnóczy László Urat kérdezem, van-e 
hozzáfűznivalója. 
Tarnóczy László rendőr alezredes 
A beszámolóban megpróbáltam őszintén leírni mindent. Ismételten szeretnénk 
kifejezni köszönetünket, hogy ezt az 1.050 eFt-os támogatást nyújtották nekünk. Múlt 
héten javították meg a gépkocsit, amit el akartunk adni. A DAEWOO KALOS 
megvan, Dr. Svébisné Gombkötő Gizellával írtunk egy levelet, hogy az amortizációt 
cserét végre akarjuk hajtani. A Felsőlajosi Önkormányzattól kaptunk 300 eFt-ot, 
bízom benne, hogy meg tudjuk vásárolni az autót, amit szeretnénk. Nem új autó lesz, 
úgy gondolom, hogy ez szolgálni fogja a várost. 
Kele Attila bizottság elnöke 
A telefonvonalak javultak-e? 
Tarnóczy László rendőr alezredes  
A Lajosmizsei Rendőrőrs ügyelete szeptember 01-vel megszűnt. Nincs portás 
szolgálatunk. A 06/20/539-8440-es számon lehet elérni a közterületen szolgálatos 
rendőrt. A rendőrőrsön semmi nem változott, semmilyen fejlesztés nem volt és nem is 
várható. A 356-011-es számot hivatali munkaidőben lehet hívni, de hivatali időn túl  
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nem. Tudom, hogy ez az embereknek mennyire nem tetszik, hogy bejelentéskor nem 
tud közvetlenül beszélni a rendőrrel. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A 356-011-re érkező telefonok munkaidő után nem irányíthatók át a 06/20/53-8440-es 
telefonszámra? 
Tarnóczy László rendőr alezredes 
Azt mondták, hogy nem, mert bizonyos intervallum után át kellene állítani a hívásokat. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
A lakosság körében van egy komoly félelem, felháborodás, mert bizonyos lakossági 
kör vásárolja fel az ingatlanokat és románok is, illetve románokat helyeznek el az 
ingatlanokban. Lehet-e ezzel valamit kezdeni? 
Tarnóczi László rendőr alezredes 
Azzal, hogy valaki felvásárol ingatlant azért, hogy románokat szállásoljon el benne, 
ezzel nem tudunk mit kezdeni. Feltehetően azért vannak sokan Lajosmizsén, mert 
szükség van az itt élő embereknek a munkájukra, mert dolgoztatnak velük. Ha nem 
lennének foglalkoztatva, akkor nem jönnének be. Közel 3000 román van Lajosmizsén, 
de ezt nem tudjuk bizonyosan, de ha igen, akkor ez nagyon magas. Azzal nincs is 
probléma, akik dolgoznak a gazdáknál, csak a fiatalokkal, akik éjszaka elindulnak 
bűnözni. A román állampolgárok szabadon jöhetnek, amióta uniós ország lettünk. A 
rendőrség csak akkor tud valami bírságot kiszabni az elkövetőkkel szemben, ha 
valamit ténylegesen el is követtek.  
Az országos munkaügyi ellenőrökkel dolgoztunk sokat. Információt kaptunk arról, 
hogy ha valaki illegálisan foglalkoztat román állampolgárt, megbüntetik. Az itt lévő 
románoknak ugyan olyan jogaik vannak, mint a magyar állampolgároknak. 
A szállásadókat is meg kellene fogni, mert szinte egész Lajosmizse területén laknak 
román állampolgárok. Ha ittasan kerékpároznak, bírságoljuk őket, megpróbáljuk a 
módszereinket bevetni.  Rengeteg bűncselekményt követnek el. Nem csak itt 
Lajosmizsén, hanem a megyei értekezleteken is elhangzik, hogy a román 
vendégmunkásokkal szemben a rendőrség tehetetlen. Nincsenek meg azok a jogi 
eszközök, amivel gátat tudnánk szabni annak, hogy letelepedjenek. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Idegenforgalmi adóval nem lehetne megfogni őket? Akinek nincs lakóhelye, annak 
300 Ft-ot kellene éjszakánként fizetni. Kerekegyházán is rengeteg a román, számuk 
1000 főre tehető. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a tömeges jelenlét nagy mértékben igénybe veszi egy intézmény ellátását. Fizetnek 
ők adót? 
Tarnóczy László rendőr alezredes 
Teljesen az állam pénzén élnek, a mi pénzünkön vannak ellátva, ha sérüléseket 
szenvednek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezek az emberek főként a mezőgazdaságban helyezkednek el. A lajosmizsei 
gazdáknak nem leszünk hálásak ezért. 
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Tarnóczy László rendőr alezredes 
A Kerekegyházi Napok előtt Kerekegyháza polgármestere összehívta a gazdákat, hogy 
a románok ne menjenek ki a Kerekegyházi Napokra. A román kérdéshez kellene egy 
komoly jogszabályi változás. Nekünk egyre több gondunk van a román 
állampolgárokkal. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más nyugati9 országok tettek arról, hogy a külső bevándorlásokat korlátozzák. 
Tarnóczy László rendőr alezredes 
Az a gond, hogy nem a székely magyarok jönnek ide, hanem a román cigányok. Ez 
már nem a hazafiság oldala, ez annál rosszabb. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még egyéb kérdés? 
Amennyiben nincs, javasoljuk Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
92/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse város közrend- és köz- 
  biztonsági helyzetéről szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja  

el.   
Határidő: 2009. szeptember 16. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a jövő évben is az önkormányzat csatlakozni 
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ez már 
nem ismeretlen téma előttünk.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én javaslom a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást a 2010. évben is. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 



- 5 – 
 

93/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
pályázathoz 

 
HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felső- 
  oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s az előterjesztés ha- 
  tározat-tervezetét fogadja el. 
  Határidő: 2009. szeptember 16.   
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a DAOP-5.1.2/B „Városi örökség megőrzése és 
korszerűsítése” c. kiírásra 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A TeTT Konzum Kft munkatársát köszöntjük. A bizottság e témával már az elmúlt 
évben találkozhatott. Tavaly 50 M/Ft a támogatással elnyerhető összeg. Most 
megduplázódott. Ez az anyag az elmúlt hónapokban, hetekben is volt a bizottság előtt. 
Az a kérdés, hogy mi a jó megoldás és hogyan tudjuk azokat a pályázati feltételeket 
teljesíteni, mire célszerű a pályázatot beadni. Kérjük a pályázat benyújtójának 
képviselőjét, hogy van az anyaggal kapcsolatban kiegészítenivalója, azt tegye meg. 
Lieszkovszki József TETT Konzult Kft képv. 
Az anyaggal kapcsolatban más kiegészítenivalóm nincs, várom a kérdéseket. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van előkészítés költsége, kötelező tanulmánykészítés, projektmenedzsment, jog. 
Ezeket a költségeket nagyon soknak tartom. Vannak olyan pályázatok, amik 
intézményi megvalósítási körben vannak. Konkrétan a 880 eFt-ot is soknak tartom. 
Mik ezek a költség nemek? 
Ha az önkormányzat dönt a meghatározott költségekről, akkor automatikusan 
beállítódnak. 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
Ezek a plafonköltségek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha az önkormányzat dönt a meghatározott költségekről, akkor automatikusan 
beállítódnak. Úgy gondolom, hogy a közbeszerzésnek a költsége nem annyival 
növelődik, mint amennyi itt be van állítva. Fix költségeket illetően az előkészítési 
költségekbe kellene megállapodni, s a többit az érdemi költségekre kellene fordítani. 
Azt szeretném javasolni, hogy olyan variációt kellene kiválasztani, ami azt mondja, 
hogy a központi tér be van fejezve, mert nem tudjuk másból megvalósítani. Nekem 
ezek az észrevételeim lennének. 
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Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
Most kaptam meg az anyagot. A tervek megtekintése után lehet a projekt 
megvalósítási költségeket pontosan betervezni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a 870 M/Ft-os támogatási igény, ami megvalósítja azt, hogy ez a projekt ad egy 
befejezettség érzetet. 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
A másik variáció esetén azon kell gondolkodni, hogy nem lesz meg a helye a tónak 
sem és a szökő kútnak sem. Nem lesznek azok az elemek benne, amit beleterveztünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2. változatot javasolja a TeTT Konzum Kft képviselője is elfogadásra és a projekt 
megvalósítása az 55 M/Ft-os költsége lenne. 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
Az előkalkuláció szerint ez 77 M/FT lenne. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A bizottság a 2. variációban gondolkodik, de a projekt előkészítési költsége maradjon 
az 55 M/Ft-os előkészítés szintjén, azaz 3.300.000.- Ft. 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
A kötelező tanulmányok előkészítése, ez a TeTT Konzult Kft feladata. 
Basky András polgármester 
Ezt célszerű lenne így elfogadni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Gazdaságfejlesztő hatás volt a következő kérdés. 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft képv 
Szükséges a gazdaságfejlesztő tevékenység, szeptember 30-a a beadási határidő. 
Virágpiac helye a hinta helyén lenne, de ez nem része ezeknek a terveknek. 
Basky András polgármester 
Ki kellene találni olyan helyet, ahol a kis bódék elhelyezhetők lennének. Különféle 
rendezvényeken lehetne árusítani a kis bódékban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A régi városháza épülete kihasználatlan, azt is fel lehetne használni valamilyen célra. 
A pályázattal kapcsolatban elhangzott javaslat a virágárusításra, egységes pavilonok 
létrehozására. Egyébként a 2. variációt lenne célszerű megvalósítani, a költségeket 
minimalizálni, ahol csak lehet. A 80 M/Ft-ba benne van a térburkolat, a világít 
berendezések, a kandeláberek. A településmarketing az kötelező? 
Lieszkovszki József TeTT Konzult Kft. képv. 
A marketingekre plusz pontot adnak. A pályázat mínusz 5 ponttal kevesebbről indul, 
mert Lajosmizse nem hátrányos helyzetű város. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a DAOP-
5.1.2/B „Városi örökség megőrzése és korszerűsítése” c. pályázat benyújtásra kerüljön 
a 2. változatra, melyben a térvilágítás, a térburkolat, egy tó és egy szökőkút kerüljön  
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kialakításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
94/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a DAOP-5.1.2/B 
„Városi örökség megőrzése és korszerűsítése” 
c. kiírásra 

HATÁROZAT 
     
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a DAOP-5.1.2/B „Városi örökség megőr- 
  zése és korszerűsítése” c. pályázat kerüljön benyújtásra a 2. változatra, 
  melyben a térvilágítás, a térburkolat, egy tó és egy szökőkút kerüljön 
  megvalósításra. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Közvilágítás bővítése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2009. évi költségvetésben közvilágítás bővítésre 1.800 eFt volt betervezve. Az 
előzetes tárgyalások alapján volt egy olyan javaslat, hogy ott ahol csak a lámpákat kell 
pótolni, hogy ezek elfogadhatók e a bizottságnak. 
Kele Attila bizottsági tag 
A Mátyás király utcában hiányzott a közvilágítás, megoldódott-e? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
A Lehel utcánál 4 db lámpa szerepel, a valóságban ez csak 1 db lámpa, értéke 52 eFt.  
A belterületi kérelmek összesen értéke ezért 3.572 eFt-ra módosul. A belterületen 
lámpafelszerelés meglévő oszlopra értéke 1.146 eFt-ra módosul.  A Mátyás király utca 
végére kerül fel egy db lámpatest, ez még plusz 52 eFt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a közvilágítás bővítését 
elfogadja azzal, hogy a belterületi kérelmek értéke 3.572 eFt lenne, belterületen csak 
lámpafelszerelés meglévő oszlopra 1.146 eFt, plusz a Mátyás király utcában egy db 
lámpatest, melynek értéke 52 eFt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
95/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Közvilágítás bővítése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a  
  Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítás bővítését fogadja el azzal, 
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  hogy a belterületi kérelmek értéke 3.572 eFt, a belterületen csak lámpa- 
  felszerelés meglévő oszlopra 1.146 eFt, plusz a Mátyás király utcában  
                      egy db lámpatest, melynek értéke 52 eFt. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Petényi Sándorné készítette. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
hozzászólás az anyaghoz? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Látszik-e már az iparűzési adóknál, hogy éves szinten mekkora lesz a visszaesés? 
Tengölics Judit irodavezető 
Az I. félévi teljesítés jónak mondható, most vannak a befizetési határidők. Vannak 
kérelmek az adóbefizetések mérséklésére, nagy bizonytalansági tényező van. Ha kevés 
jön be, akkor nem fog teljesülni a terv. Az adó erőképességnél kellett lemondani 
évközben, ami a bevételi oldalunkat csökkenti. A tavalyi adó erőképességünk jobb lett, 
mint amit terveztünk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
96/2009, (IX. 15.) PTK hat. 
Jelentés a 2009. évi költségvetés 
I. félévi végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
   2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést 
   elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek. 
   Határidő: 2009. szeptember 16. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 

6./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolója Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
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Elkészült a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolója a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolóját 
a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
97/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
képviselőjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskemét 
  és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolóját a Bács-Kis- 
  kun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 

 
7./ Napirendi pont 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtott nyertes CÉDE 
pályázat feltételeinek módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Önrészünk 1.450 eFt-hoz volt beállítva. 7 M/Ft-ot pályázott a kistérség, 6 M/Ft-ot 
kaptunk, így csökkenteni lehetett az önerő mértékét. Így a saját forrás összege 
bruttó 314.600.- Ft lenne. Honda kistraktort szeretnénk megvásárolni, de Kawasaki 
típusú 25 Le fűnyíró kistraktort vásárolunk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtott nyertes CÉDE 
pályázat feltételeinek módosítását elfogadja az előterjesztés határozat-tervezete 
szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
98/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyúj- 
tott nyertes CÉDE pályázat feltételeinek módosítása 
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HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecs- 
  kemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtott nyertes CÉDE 
  pályázat feltételeinek módosítását elfogadja az előterjesztés határozat- 
  tervezete szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009. év I. félévben végzett 
tevékenységéről 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a Képviselő-
testületnek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Ezt rendelet 
szabályozza. A beszámoló elkészült 2009. I. félévére vonatkozóan. Kérdezem, 
hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolóját a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009. év I. félévben végzett 
tevékenységéről 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: 
99/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a  
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2009. év I. félévben végzett tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
   mizse Város Polgármesterének beszámolóját a Kecskemét és Tér- 
   sége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009. év I. félévben 
   végzett tevékenységéről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra  
   javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2009. szeptember 16. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása logopédiai 
szakszolgálati és közoktatási feladatok ellátására 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban 1.751.558.- Ft-ról 
1.716.358.- Ft-ra módosult a lehívható kistérségi normatíva összege a közoktatási 
feladatok ellátására.  
A 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása a közoktatási feladatok 
ellátására 2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig terjedő időszakra 25.114.164.- 
Ft-ról 25.073.332.- Ft-ra módosult. Ezek minimális változtatások. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztés I. 
határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
100/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodások 
módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi 
  kistérségi normatíva megállapodások módosítását logopédiai szakszolgá- 
  lati feladatok ellátására vonatkozóan elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
101/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás 
módosítása közoktatási feladatok ellátására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi 
  kistérségi normatíva megállapodás módosítását a közoktatási feladatok  
  ellátására vonatkozóan elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, valamint a 
Lajosmizsei Város Tűzoltó Egyesület közös kérelme 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszöntöm Koller Dániel Urat, a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési 
Köztestület elnökét körünkben. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az 
anyaghoz? 
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Koller Dániel  LTMMK elnöke 
Kérésem lenne, hogy a határozat 2. pontjának utolsó sorában leírtakra szeretném, ha a 
holnapi testületi ülés után pozitív döntést kaphatnánk, mert a tervek még nincsenek 
elkészítve, ha még egy hónapot csúsztatunk, akkor az idei munka visszaszorul. 
Nagyon fontos, hogy ne legyen magas a gázszámlánk. Ennek feltétele, hogy a 
munkálatok megkezdődjenek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van egy nagyon fontos anyag a tűzoltóság jövőképe, fejlődése szempontjából. A 
tűzoltásra, a mentésre szükség van most is, és hosszú távon is. Ez az anyag semmi 
kifogás alá nem esik. Ez a bizonyos 15 év kérdéses. Én ebben az esetben tudom 
támogatni a Köztestület részéről elhangzott álláspontot, mely szerint a jelenlegi 
területre teljes egészében nincs szükség. Ha a Köztestület az Egyesülettel együtt 
felméri, hogy mi az a terület, ami minimalizálható arra vonatkozóan, ami szükséges a 
tűzoltáshoz és a mentéshez, akkor a többi területet visszaszolgáltatja az 
önkormányzatnak. Korábban az önkormányzat ezt a területet szabadidős 
tevékenységekre tartotta fel. Ebbe beleillik a focipálya képe. Későbbiekben oda 
lehetne integrálni az első fokú intézményeket. Kérdés, hogy melyik az a terület, amit a 
köztestület visszaad az önkormányzatnak és melyik az a terület, amire szüksége van a 
Köztestületnek, s a 15 éves szerződés csak a minimalizált területekre vonatkozna. 
Koller Dániel  LTMMK elnöke 
Amióta én elnök lettem, tartom magamat ahhoz, hogy ennek a területnek a 
minimalizálását megkezdtük. Ekkora területre nekünk nincs szükségünk, nem tudjuk 
fenntartani, erre nincs a Köztestületnek pénze. A következő lépés, hogy megbeszéljük, 
hogy hogyan optimális az önkormányzatnak és a Tűzoltóságnak ez az összevonás. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én támogatom a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, valamint a 
Lajosmizsei Városi Tűzoltó Egyesület közös kérelmét, hogy a tervezési és az  
átalakítási munkák minél hamarabb elkezdődhessenek.  
Koller Dániel  LTMMK elnöke 
Két helyiség kell raktárnak és eszköztárnak. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Milyen arány, amelyikre szükség van, és amire nincs? 
Koller Dániel  LTMMK elnöke 
Ez fele-fele arány. 
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 Lajosmizsei 
Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, valamint a Lajosmizsei Városi Tűzoltó 
Egyesület közös kérelmét azzal, hogy a számára már nem szükséges területet 
visszaadja az önkormányzatnak, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
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102/2009. (IX. 15.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési  
Köztestület, valamint a Lajosmizsei Városi Tűzoltó 
Egyesület közös kérelme 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
   Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, va- 
   lamint a Lajosmizsei Városi Tűzoltó Egyesület közös kérelmét 

elfogadja azzal, hogy a számára már nem szükséges területet 
visszaadja az önkormányzatnak, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 

   Határidő: 2009. szeptember 16. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek egyéb bejelentenivalója, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

     Józsáné Dr. Kiss Irén s.k. 
       PTK elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 


