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Az ülésen készült határozatok száma és tárgya: 
 
10/2010. (II. 16.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …./2010. (….) rendelete a 2010. évi 
     költségvetésről 
11/2010. (II. 16.) PTK hat. Szociális szolgáltatások Egészségházba történő 
     áthelyezése 
12/2010. (II. 16.) PTK hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szék- 
     helyintézményét érintő infrastrukturális fejlesz- 
     tési pályázat benyújtása az I/2010. (I. 19.) ÖM  
     rendelet alapján 
13/2010. (II. 16.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mel- 
     lett felállítandó „kettős kereszt” elhelyezéséhez 
14/2010. (II. 16.) PTK hat. Kisállatvásár tartása 
15/2010. (II. 16.) PTK hat. A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének 
     jóváhagyása 
16/2010. (II. 16.) PTK hat. 2009. évi  kistérségi normatíva megállapodás mó- 
     dosítása logopédiai szakszolgálati feladatok ellá- 
     tására 
17/2010. (II. 16.) PTK hat. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás mó- 
     dosítása közoktatási feladatok ellátására 
18/2010. (II. 16.) PTK hat. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás mó- 
     dosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 
19/2010. (II. 16.) PTK hat. „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízmi- 
     nőség-javító Önkormányzati társulás társulási 
     megállapodásának módosítása 
20/2010. (II. 16.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út  
     építéséhez 
21/2010. (II. 16.) PTK hat. Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E „Telepü- 
     lési hulladéklerakók rekultivációja” c. kiírásra 

 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az  
                  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2010. február 16- 
                  án, du: 13.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                  ülésről 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  PTK elnök 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
 
Dr. Török Tamás bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
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 
      Nagy Judit irodavezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Osbáth Barna ált. iskola igazgatója 
      Turupuli Péterné irodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság 4 fővel határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek még más egyéb napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával, 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 Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
     testületének …/2010. (….) rendelete a 2010.   polgármester 
     évi költségvetésről   
2./ Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom   Basky András 
      mellett felállítandó „kettős kereszt” elhelyezéséről  polgármester 
3./ Kisállatvásár tartása      Basky András 
         polgármester 
4./ A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének  Basky András 
      jóváhagyása       polgármester 
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5./ 2009. évi kistérségi normatíva megállapodások  Basky András 
     módosítása       polgármester 
6./ „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízmi-  Basky András  
     nőség-javító Önkormányzati Társulás társulási meg- polgármester 
     állapodásának módosítása 
7./ Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építésé- Basky András  
     hez         polgármester 
8./ Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthe- Basky András 
     lyezése        polgármester 
9./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyin- Basky András 
      tézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat polgármester 
10./ Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E „Települési hul- Basky András 
       ladéklerakók rekultivációja” c. kiírásra   polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata képviselő-testületének …./2010. (…) rendelete 
a 2010. évi költségvetésről  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
. 
Az anyagot Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója? 
Tengölics Judit irodavezető 
Nincs, várjuk a kérdéseket, véleményeket. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkérem Basky András polgármester Urat, hogy tájékoztasson a tervezési 
költségekről. 
Basky András polgármester 
Nehezebb a költségvetés tervezése, mint az előző időszakban, mert kevesebb 
normatíva lesz lehívható, mint az előző években. Az idei évi költségvetés sorai nem 
egyeznek meg a tavalyi évi költségvetési terv soraival. 50 M/Ft-al kevesebb 
normatívát tudtunk lehívni. A Kistérségtől is kevesebb normatívát tudtunk lehívni. 
Az iparűzési adóba kevesebbet terveztünk be, mint az előző évben. A gépjármű adónál 
javulhat a helyzet. Az önkormányzatnak az előző évben sok olyan fejlesztése volt, 
amit jeleztünk, hogy szeretnénk megvalósítani, és a közeljövő napokba várjuk az 
elbírálásukat. Az elmúlt évben ezeknek a pályázatoknak mellérendeltük a pénzt. Az 
javított jelenlegi helyzetünkön, hogy az elmúlt évből van 125 M/Ft összegű 
pénzmaradványunk. Ezeket a beruházásokat az idei évben is beterveztük. Ilyen 
folyamatban lévő beruházások a csatornázás, Városház tér rehabilitációja, óvoda 
fűtéskorszerűsítés, temetőfejlesztés. 5 M/Ft körüli összeget beterveztünk az 
közbiztonság helyzetének javítására, 8 M/Ft-ot vissza kell fizetni a SEL-nek. Ami jó 
hír ebben, hogy 2009. évre már fog adót fizetni a SEL. 
Az előterjesztés legutolsó részében láthatók, hogy melyek azok a fejlesztési 
elképzelések, amik az intézményeknél elhalaszthatatlan megoldást igényelnek. A  
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költségvetésben ezekből nem sokat tudtunk beletenni, mert nincs rá anyagi fedezet. 
Ezeket a nehézségeket át kellett hidalni. A tervezés időszakában kértük az 
intézményvezetőket, hogy úgy készítsék el terveiket, hogy ne legyenek benne magas 
költségek.  Kértem azt is, hogy az előző évi étkezési szintet tervezzük be a 
dolgozóknak. Kértem továbbá az intézményektől, hogy a kötelező juttatásokat is 
tegyék bele a költségvetésbe. A rehabilitációs hozzájárulást is bele kellett tenni a 
költségvetésbe. Valamennyi intézmény vezetőjével átbeszéltük a költségvetést, ami 
halaszthatatlan volt és belefért a költségvetésbe, az benne van, pld. az Idősek Napközi 
Otthonának Egészségházba történő átköltöztetése, és a melegítő pult megvalósítása a 
konyhánál. Minden soron alaposan átgondolva a bevételi oldalt, sehol nem tudtuk 
megtenni azt, hogy nagyon alábecsüljük a tervet. 
A kiadásoknál is nagyon alaposan végig kellett gondolni, hogy mi, az, ami belefér. Az 
intézményvezetőket is arra kértem, hogy a már meglévő tartalékokat is húzzák meg. 
Nagyon szoros költségvetésünk lesz, de ebben nincs benne a várható áremelkedés. 
Most sikerült úgy összeállítani a költségvetést, hogy a bevételi és a kiadási oldal 
egyensúlyban van, az intézmények működése biztosított, ez jó hír, de a működést még 
szorosabbra kellett venni mindenhol. Rossz hír, hogy szerettünk volna további 
segítségeket megoldani bizonyos területeken, pld. az iskola udvarán a burkolat cseréje. 
Azt kértem az intézményvezetőktől, hogy ezt a listát nézzék át, ami az előterjesztés 
mellett van. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK tag 
Köszönöm a felvetést. 
 
14.00 órakor megérkezett Keresztes Tibor PTK bizottsági tag. A továbbiakban a PTK 
Bizottság 4 fővel határozatképes. 
 
Az előzetes költségvetési munkák alapján mondhatom azt, hogy a költségvetés 
összeállítása a legnagyobb elvégzendő munkákhoz tartozik. Az előttünk álló 
költségvetés nem kis eredményről tanúskodik. Ez a munka, és az, hogy az elmúlt évről 
jelentős mennyiségű pénzmaradvánnyal lehet kalkulálni, elég komoly eredmények. Az 
elhangzottak alapján nagyon sokféle és értékes adatot kaptunk. Évente több száz millió 
forintról van szó, kérdés, ebből milyen kiadásokat tudunk fedezni. Tavaly is 122 M/Ft-
os nagyságrendű pénzmaradvánnyal lehetett kalkulálni, ez jó hír. A tavalyi tervszám és 
az idei tervszám között van 152.792.000.- Ft különbség. Önkormányzati működési 
bevétele egy milliárd háromszázhetvennégy millió forinttal kevesebb, mint tavaly. 
Ha a kiadási oldalra átmegyünk, láthatjuk, hogy hogyan lehetett kézben tartani. A 
bérek területén a kötelező átsorolást meg kell tenni. Érdekes az a szám is, ami az 
önkormányzat fenntartásával foglalkozik, - 121 M/Ft-os csökkenés van. -. Ilyen 
előzmények után csoda, hogy így tudunk az évnek nekimenni. A szennyvízberuházás 
nagyon pozitív jelentőségű.  Két intézménynél lesz tapasztalható költségcsökkenés 
hosszú távon: Az óvodában a kazáncserével olcsóbb energiafelhasználást valósul meg.  
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A szociális szolgáltatások egészségházba való átköltöztetése 7-8 M/Ft-os 
költségcsökkentést jelent az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménynél. 
Hallottam rossz híreket is más helyekről, hogy óvodákat, iskolákat zárnak be, mert 
nem tudják fenntartani a költségek miatt. Szakembereknek feltétlenül lelkiismereti 
kérdés a közszolgáltatás fenntartása. 
Basky András polgármester 
Ezeket a normatívákat, amiket beiktattunk, eddig az önkormányzat hívta le, most pedig 
már a Kistérség. 50-60 M/Ft az az összeg, amivel kevesebb összegből tud az 
önkormányzat gazdálkodni. 
A költségvetési rendelet 6. melléklete részletezi a szociális kiadásokra fordítandó 
juttatásokat. Tavaly indult az út a munkához program. Idéntől erre is a Kistérség 
igényli a normatívát, nem rajtunk keresztül történik a kifizetés, a Kistérség a kifizető. 
A jogszabályváltozásokból adódó módosításokból is nagyon nagy az eltérés. A 
járulékból megtakarított összeg nem kompenzálja a kiadások összegét.  
Dr. Svébis János EÜ. Biz. tag 
1/1 melléklet tartalmazza az önkormányzati igazgatási tevékenység megbontását. Az 
önkormányzati jogalkotásnak a költségei magasak. 
Tengölics Judit irodavezető 
Itt a polgármester Úrnak a költsége jelenik meg. 
Dr. Svébis János EÜ. Biz. tag 
Az önkormányzat által kifizetett jutalmak valahol megjelennek. 
Tengölics Judit irodavezető 
Tavaly sem tartalmazott a költségvetésünk jutalmat, s az idén sem tartalmaz. 
Dr. Svébis János EÜ. Biz. tag 
A tervezésnél a háziorvosok támogatásában nem találtam semmit. 
Tengölics Judit irodavezető 
A támogatás négy részre van osztva: 
1./ Közvetlenül a Képviselő-testület által támogatott szerveztek. 
2./ Sport szervezetek támogatása, amit az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
javaslata alapján fog a Képviselő-testület tárgyalni. 
3./ Társadalmi szervezetek támogatása, amit a Művelődési és Oktatási Bizottság 
javaslata alapján fog a Képviselő-testület tárgyalni. 
4./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása és a folyékony hulladék 
ártalmatlanítás támogatása jogszabály alapján történik.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, hozzászólása van-e? 
Amennyiben nincs, elmondhatjuk, hogy ez a költségvetés szép és részemről 
támogatásra méltó, elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
10/2010. (II. 16.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2010. (…) rendelete a 2010. évi költségvetésről 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségve- 
  tésről szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése 
Kele Attila bizottság elnöke 
Nagy Judit készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója, 
hozzáfűznivalója? 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs. 
Kele Attila bizottság elnöke 
Más egyéb hozzászólás, vélemény van-e? 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Volt egy olyan elképzelés, hogy a volt szülőotthonból átköltöztetnénk a szociális 
alapszolgáltatásokat. A volt szülőotthon több mint 100 éves, értékes épület. Ahhoz, 
hogy a feladatot el tudjuk látni, változtatni kell. Próbálkoztunk pályázattal, ez nem 
sikerült, ezért akarjuk áttelepíteni az Egészségházba. Ahhoz, hogy az idősek napközi 
otthonát át tudjuk telepíteni az Egészségházba, szükséges zuhanyzó, női, férfi WC, 
kézmosó, akadálymentesítés. Ez nettó 130 m2 területet igényel. Az Egészségházban 
lenne olyan 130 m2 terület, amin ez megoldható lenne. A tervezővel és az ÁNTSZ-el 
megegyeztünk. Élelmiszerbiztonsági előírásokat illetően az ÁNTSZ-el egyeztettünk. 
Az előzetes egyeztetéseket lefolytattam. Három árajánlatot kértem. A GOMÉP Kft,  
Székely József és a Borsos Kft adott be pályázatot. Ez az árajánlat tartalmaz a HACCP 
konyhákra egy minimális eszközbeszerzést. 
Van-e valakinek a témához kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, felteszem a kérdést, hogy aki a kiküldött határozat-tervezetet 
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: 
11/2010. (II. 16.) PTK. hat. 
Szociális szolgáltatások Egészségházba  
történő áthelyezése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a szociális  

szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezésére vonatkozóan az  
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előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érinti 
infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az I/2010. (I. 19.) ÖM rendelet 
alapján. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
E pályázat az óvodák és az általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére lehet 
benyújtani, melynek benyújtási határideje 2010. február 15. volt. A Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztésre, 
korszerűsítésre, akadálymentesítésre, eszközbeszerzésre és óvodai intézmény esetében 
kapacitásbővítésre lehet benyújtani. Az elmúlt évben az óvoda sikeresen 
megvalósította a fűtéskorszerűsítés első szakaszát, megtörtént a fűtőcsövek 
kicserélése. A második része egy kazáncsere lenne, ami 4.592.000.- Ft. Kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e a napirendet illetően? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki támogatja a pályázat beadását, 
s az előterjesztés határozat-tervezetének elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
12/2010. (II. 16.) PTK hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
székhelyintézményét érinti infrastrukturális  
fejlesztési pályázat benyújtása az I/2010. (I. 19.) ÖM  
rendelet alapján. 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogad- 
  ja, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét
  érintő infrastrukturális pályázat benyújtásra kerüljön, s javasolja a Képvi-
  selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét  elfogadásra. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető  
Nagyon szépen köszönjük a támogatást. 
 
4./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó „kettős  kereszt” 
elhelyezéséhez 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Szilágyi Ödön készítette. Kérdezem, hogy milyen magas lesz ez a 
kereszt? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
A beadványból nem derül ki, de rákérdeztem és a kérelmező 3 m magasságot mondott. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
3 m-nél magasabb kereszt elhelyezését nem tartom célszerűnek a Puszta templom 
mellett. Van-e ezzel kapcsolatban más vélemény? 
Kele Attila bizottsági tag 
Süveges atya nem támogatja a kereszt felállítását. Én a magam részéről sem tudom 
támogatni ennek a keresztnek a felállítását. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki nem javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
13/2010. (II. 16.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom  
mellett felállítandó „kettős  kereszt”  
elhelyezéséhez 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nem java- 
  solja a tulajdonosi hozzájárulás megadását a Képviselő-testületnek. a 
  Pusztatemplom mellett felállítandó „kettős kereszt” elhelyezéséhez. 
  Határidő:  2010. február 17. 
  Felelős:      A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Kisállatvásár tartása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Turupuli Péterné irodavezető készítette. Kérdezem, hogy az 
előterjesztőhöz van-e valakinek kérdése? 
Basky András polgármester 
Hely szempontjából kellene dönteni, hogy a Vásártéren, vagy a Szent Imre téri kis 
piactéren lenne célszerű megtartani. 
Kele Attila bizottsági tag 
Tekintettel arra, hogy vasárnap van, s nem tudjuk, hogy mekkora forgalmat fog 
lebonyolítani, én javaslom, hogy a vásártéren kellene megrendezni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Rendben van, egyetértek vele.  
Az előterjesztés határozat-tervezetének 4. pontja szerint kérdés az is, hogy melyik 
bizottságnak legyen feladata erre vonatkozóan a pályázat kiírása és a beérkező 
pályázatok elbírálása. Én javaslom, hogy ez a Mezőgazdasági Bizottság feladata  
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legyen. Más egyéb javaslat, kérdés, van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a kisállatvásár megtartásra kerüljön a Vásártéren, s a pályázat 
kiírása és elbírálása a Mezőgazdasági Bizottság feladata legyen, s ezt javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
14/2010. (II. 16.) PTK hat. 
Kisállatvásár tartása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, s  
                      javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra, hogy a  
                      kisállatvásár megtartásra kerüljön a Vásártéren, erre vonatkozóan a  
                      pályázat kiírása és a beérkezett pályázatok elbírálása a Mezőgazdasági  
                      Bizottság feladata legyen. 
 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
   
6./ Napirendi pont 
A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Balogh László belső ellenőr készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója. 
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A stratégia a célok megvalósításának nagy átfogó eszköze. Látszik, hogy az ellenőrzés 
során miben gondolkodik a stratégia készítője. 
Más egyéb kérdés van-e a résztvevők részéről? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét 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: 
15/2010. (II. 16.) PTK hat. 
A belső ellenőrzés stratégiai  
ellenőrzési tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a belső 
  ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja, megtárgyalásra és 
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  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010, február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2009. évi kistérségi normatíva megállapodást módosítani szükséges, mert: 
1./ A logopédiai feladatok ellátására 2009. január 1-től  2009. december 31-ig terjedő 
időszakban 1.716.358.- Ft-ról 1.730.658.- Ft-ra, 
2./ A közoktatási feladatok ellátására 2009. január1-jétől 2009. december 31-ig terjedő 
időszakra 25.073.332.- Ft-ról 26.473.822.- Ft-ra, 
3./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 2009. január 1-től 2009. december 
31-ig terjedő időszakra 1.099.317.- Ft-ról 1.096.415.- Ft-ra módosult a lehívható 
kistérségi normatíva összege. 
Kérdés, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, én javaslom a 
megállapodások elfogadását. 
Külön-külön szavaztatom meg a három megállapodást. 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. 
évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását a logopédiai szakszolgálati 
feladatok ellátására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
16/2010. (II. 16.) PTK hat. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás 
módosítása  logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátására 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását logopédiai 
  szakszolgálati feladatok ellátására. 
  Határidő: 2010. február 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. 
évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását a közoktatási feladatok ellátására, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
17/2010. (II. 16.) PTK hat. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás 
módosítása közoktatási feladatok ellátására 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását közoktatási 
  feladatok ellátására. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. 
évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
18/2010. (II. 16.) PTK hat. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás 
módosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítását jelzőrend- 
  szeres házi segítségnyújtásra. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
társulás társulási megállapodásának módosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Szilágyi Ödön csoportvezető készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Nincs. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Láthatók az előterjesztésben, hogy melyek azok a tételek, amelyek szükségesek a 
társulási megállapodás módosításához. Kérdés, vélemény, van-e napirendi ponthoz? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
19/2010. (II. 16.) PTK hat. 
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei  
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  
társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
  „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Ön- 
  kormányzati társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja 
  az előterjesztés határozat-tervezete szerint, megtárgyalásra és elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont  
Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Sápi Zsombor és Dudás Tibor kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a Ceglédi 
úti körforgalomhoz csatlakozó 0275/152. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földút 
szilárd burkolattal történő ellátásához a tulajdonosi hozzájárulást adja meg. Kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 0275/152. hrsz-ú földút 
szilárd burkolattal történő ellátásához, mint tulajdonos, hozzájárulását megadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
20/2010. (II. 16.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú  
út építéséhez 

HATÁROZAT 
 

   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfo- 
   gadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 0275/152.  
   hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő ellátásához, mint tulaj- 
   donos, hozzájárulását adja meg. 
   Határidő: 2010. február 17. 
   Felelős:     A bizottság 
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10./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a DAOP-5.2..1/E „Települési hulladéklerakók 
rekultivációja” c. kiírásra 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést, 190.764.500.- Ft-os összköltséggel van a 
pályázat. Hatalmas nagyságrendű önrészre lenne szükség, hogy az önkormányzat ezt 
be tudja adni. Nem látom ennek a pályázatnak az önrészét. Sajnálatos tény, hogy nem 
csak a beruházást, de még az önrészt sem valószínű, hogy össze sikerül hozni. 
Basky András polgármester 
A REX-TERRA Kft mondta, hogy meg lehet bontani a költségeket. Pályázati 
szempontból el kell készíteni a hatástanulmányokat. 40 M/Ft nincs rá. Ha megírjuk a 
pályázatot és a közbeszerzést elkészíttetjük, s akkor derül ki, hogy nem tudjuk 
megcsinálni, akkor van gond. A REX-TERRA Kft-vel beszélünk, hogy nem tudjuk-e 
levenni a magas költségeket. Ha mindkét részt benyújtjuk, akkor a pályázati önerő 
hátha kevesebb lesz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, s javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók 
rekultivációja” c. pályázat kerüljön benyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
21/2010. (II. 16.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a DAOP-5.2..1/E 
 „Települési hulladéklerakók rekultivációja” 
c. kiírásra 

HATÁROZAT 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  s javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a DAOP-5.2.1/E „Települési 
  hulladéklerakók rekultivációja” c. pályázat kerüljön benyújtásra. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója, észrevétele, 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. 


