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Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának 
2010. április 27-én du: 14.00 órakor megtartott N y í l t  bizottsági 

üléséről készült jegyzőkönyv 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
34/2010. (IV. 27.) PTK hat. 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
35/2010. (IV. 27.) PTK hat. 2009. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 
36/2010. (IV. 27.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2010.  
     (…) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 

- többször módosított – 4/2009. (II. 19.) rendelet 
végrehajtásáról 

37/2010. (IV. 27.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …./2010. (…) rendelete a 2010. évi költ- 
     ségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet módosí- 
     tásáról 
38/2010. (IV. 27.) PTK hat. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
     testületének …./2010. (….) rendelete a közterüle- 
     tek használatáról 
39/2010. (IV. 27.) PTK hat. Krémer Gábor településrendezési szerződéssel  
     kapcsolatos kérelmének elbírálása 
40/2010. (IV. 27.) PTK hat. Bujdosó Tibor településrendezési szerződéssel 
     kapcsolatos kérelmének elbírálása 
41/2010. (IV. 27.) PTK hat. Mizsevad Zrt településrendezési szerződéssel  
     kapcsolatos kérelmének elbírálása 
42/2010. (IV. 27.) PTK hat. 2009. évi ellenőrzési jelentés 
43/2010. (IV. 27.) PTK hat. SZINT 2005. Bt rendezési terv módosításával 
     kapcsolatos kérelme 
44/2010. (IV. 27.) PTK hat. Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E „Tele- 
     pülési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezé- 
     sű pályázathoz” /folyékony hulladéklerakó/ 
45/2010. (IV. 27.) PTK hat. Saját forrás biztosítása a DAOP5-2-1/E „Tele-
     ülési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezé- 
     sű pályázathoz” /szilárd hulladéklerakó 
46/2010. (IV. 27.) PTK hat. A DAOP-5.2.I/E „Települési hulladéklerakók re- 
     kultivációja” elnevezésű pályázatok megírásához,  
     megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez 
     kapcsolódó költségek biztosítása 
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47/2010. (IV. 27.) PTK hat. A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók re- 
     kultivációja elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódó 
     kiviteli tervek elkészítéséhez, és az ahhoz szüksé- 
     ges tóból vett iszapminták vizsgálatához kapcso- 
     lódó költségek biztosítása 
48/2010. (IV. 27) PTK hat. A lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakó 
     utógondozási munkálataihoz kapcsolódó költsé- 
     gek biztosítása 
49/2010. (IV. 27.) PTK hat. Tájékoztatás a 2009. évi temető üzemeltetéssel 
     összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
50/2010. (IV. 27.) PTK hat. Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010. „Kész- 
     ségfejlesztés az önkormányzatoknál” c. kiírásra 
51/2010. (IV. 27.) PTK hat. Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására 
     megállapodás kötése 
52/2010. (IV. 27.) PTK hat. Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendsze- 
     res házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nap- 
     pali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására 
     megállapodás megkötése 
53/2010. (IV. 27.) PTK hat. Közoktatási feladatok ellátására megállapodás 
     kötése 
54/2010. (IV. 27.) PTK hat. Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Ön- 
     kormányzat által kiírt rendezvények támogatásá- 
     ra 
55/2010. (IV. 27.) PTK hat. Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsé- 
     ge Többcélú Társulás, illetve annak munkaszer- 
     vezetében végzett 2009. évi tevékenységről 
56/2010. (IV. 27.) PTK hat. Együttműködési megállapodás megkötése a La- 
     josmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület- 
     tel 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. április 27- 
                én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t     
                bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén  PTK elnök 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Keresztes Tibor  bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt 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, illetve módosító javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy 
javaslatom, hogy a 12./ Napirendi pontot (Kecskemét és Térsége Többcélú társulás 
társulási megállapodásának módosítása) vegyük le a napirendről. Aki a módosítással 
együtt elfogadja a nyílt ülési napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok        Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2010. (…)  Basky András 
     rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló – többször  polgármester 
     módosított – 4/2009. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Basky András 
     2010. évi költségvetésről szóló …./2010. (….) rendelete a  polgármester 
     2010. (II. 18.) rendelet módosításáról 
3./ A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2010. (…) rendelete a közterületek használatáról  polgármester 
4./ Településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírá- Basky András 
      lása         polgármester 
5./ 2009. évi ellenőrzési jelentés      Basky András 
          polgármester 
6./ SZINT 2006. Bt. rendezési terv módosításával kapcsolatos Basky András 
     kérelme         polgármester 
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7./ A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” Basky András 
      c. pályázathoz saját forrás biztosítása    polgármester 
8./ Tájékoztatás a 2009. évi temető üzemeltetéssel összefüggő Basky András 
      bevételek és kiadások alakulásáról     polgármester 
9./ Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 „kézségfejlesztés Basky András 
      az önkormányzatoknál” című kiírásra    polgármester 
10/ 2010. évi Kistérségi Normatíva megállapodások megkötése Basky András 
          polgármester 
11/ Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ál- Basky András 
      tal kiírt rendezvények támogatása     polgármester 
12./ Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Basky András 
       Társulás, illetve annak munkaszerveztében végzett 2009. évi polgármester 
       tevékenységéről      
      
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2010. (…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésről szóló  - többször módosított – 4/2009. (II. 19.) rendelet 
végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy kíván-e az 
anyaggal kapcsolatban hozzászólni? 
Tengölics Judit irodavezető 
Azt el kell mondani, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának a jellemzője a 
stabilitás volt, úgy az intézmények, mint az önkormányzat feladatainak eleget tudtak 
tenni. Hitelfelvétel nélkül tudtuk az évet zárni. 2009. évben a szokásos likvid hitel 
felvételére sem került sor. A Pénzmaradvány beépült az ez évi költségvetési 
rendeletbe. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a bizottság tagjai részéről? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a 2009. évi pénzmaradványra vonatkozó 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: 
34/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
2009. évi pénzmaradvány jóvá- 
hagyása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
   2009. évi pénzmaradványra vonatkozó határozat-tervezetet elfo- 
   gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
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tületnek. 
   Határidő: 2010. április 28. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki a 2009. évi beszámoló felülvizsgálatára és jóváhagyására vonatkozó 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: 
35/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
2009. évi beszámoló felülvizsgálata,  
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi  
                      beszámoló felülvizsgálatára és jóváhagyására vonatkozó határozat- 
                      tervezetet elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  
                      Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     Bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki az előterjesztés mellékletét képező, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2009. évi költségvetésről szóló – többször módosított – 4/2009. (II. 19.)  
rendelet-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: 
36/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …./2010. (…) 
rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló – többször 
módosított – 4/2009. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
  A  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
  mizse Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 

-többször módosított – 4/2009. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról 
  szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) 
rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet 
módosításról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy kíván-e a 
napirendhez hozzászólni? 
Tengölics Judit irodavezető 
Az előző napirend keretében elfogadott pénzmaradványnál a különbözet itt kerül 
rendezésre. A hulladéklerakónak az önrésze is itt van megtervezve. A többi 
módosítás pedig olyan, ami időközben is szükségessé vált. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi 
költségvetésről szóló 1/2010.  (II. 18.) 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: 
37/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2010. (….) rendelete a 2010. évi költség- 
vetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet módosításról 
 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi 
  költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelet-módosítást elfogad- 
  ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
  …./2010. (…) rendelete a közterületek használatáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kovács Gábor készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az 
anyaghoz? 
Kovács Gábor főtanácsos 
A 4. § (3) bekezdés: „Nem kell közterület-használati kérelmet benyújtani az 
alábbiakra” című bekezdés egészüljön ki a következő h.) ponttal: „önkormányzat által 
támogatott rendezvény esetén”. 
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Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Az 5. §-nál kiköthetjük-e, hogy a 2.000.- Ft/nap értéket meghaladó áru árusításához 
kell díjat fizetni, melynek mértékét a 2. melléklet tartalmazza. 
Kovács Gábor főtanácsos 
Igen, mert például, ha egy idős néni, vagy bácsi kijön 1-2 kg-nyi bármilyen kis kerti 
zöldségfélével árulni, attól nem lenne célszerű díjat kérni, mert nem árul annyit, 
amennyit ki kellene neki fizetni. 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
Jó a megfogalmazás. Maradjon a 2.000.- Ft/nap értéket meghaladó áru árusítása esetén 
a díjfizetési kötelezettség. Adjunk lehetőséget, hogy minél többen meg tudják mutatni 
az áruikat. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Más egyéb vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 2010. évi rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
38/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének  …./2010. (…) rendelete a közterületek 
használatáról 

 HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használa- 
  táról szóló 2010. rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
 

A 4. § (3) bekezdés: „Nem kell közterület-használati kérelmet benyújtani 
az alábbiakra”: egészüljön ki az alábbi h./ ponttal: 
h./ „önkormányzat által támogatott rendezvény esetén” 
 
Határidő: 2010. április 28. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Most pedig 4./ napirendként a 11./ pontot tárgyaljuk: A településrendezési 
szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása., tekintettel a jelenlevő vendégre. 
 
4./ Napirendi pont 
A településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Krémer Gábor kérelmet nyújtott be, mert a 0155/42 és a 0160/70. hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében művelési ágváltoztatást szeretne, mert a kérdéses területet a Képviselő-
testület erdőnek lett minősítette, s ezt kellene visszaminősíteni. 
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
Igen a fiam két ingatlanja egyértelműen erdőnek lett minősítve, de ez nem erdő. Az 
Erdőgazdaság és a Földhivatal visszaminősítette fásított területnek és kérjük, hogy  a 
rendezési tervben minősítsék vissza általános mezőgazdasági területre,. lakóépület és 
egyéb épület építése céljából, s ezért ne kelljen hozzájárulást fizetni. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Krémer Gábor településrendezési szerződéssel kapcsolat kérelmére 
vonatkozó határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
39/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Krémer Gábor településrendezési szerződéssel 
kapcsolatos kérelmének elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Krémer Gábor 
  településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérelmét elfogadja az előter- 
  jesztés határozat-tervezete szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek.  
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Bujdosó Tibor, Lajosmizse, Batthyány u. 15. szám alatti lakos az Alsólajoson lévő 
gazdasági erdő besorolású ingatlanait (0290/17, 0290/11 és 0288/19. hrsz., összesen 
324631 m2 terület) kérte egészségügyi erdő besorolásra változtatni.  A jogszabály 
hogyan határozza meg a kérdéskört? 
Kovács Gábor főtanácsos 
A rendezési cél megvalósítása érdekében településrendezési szerződést köthet, 
településrendezési szempontokat határozzon meg. A szerződésbe egyéb feltételek 
mellett kerülhetne bele, hogy a fejlesztési célok megvalósítása érdekében ki mit vállal 
és ki mit nyújt. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez a szerződés megköttetett, vagy nem? Ha nincs hely, bár utólag történik a 
szerződéskötés, akkor neki is részt kellene vállalnia a költségekből úgy, mint az összes 
többi. 
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Basky András polgármester 
Amikor indítottuk a településrendezési terv módosítását, nem köthettünk mindenkivel 
szerződést. Most értünk el olyan szakaszba. Különbséget teszek arra, hogy ki milyen 
minőségben kérte a területet. A településrendezési tervnek a költségeit azokra kell 
ráhárítani, akik ezeknek a területeknek a használatát fogják élvezni. Ingyenesen nem 
tudom támogatni 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Több fontos tanúság van. A szerződéskötés megvan? 
Basky András polgármester 
Bizonyos esetekben igen 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
A 100 eFt-os összeg hozzájárulást kevésnek tartom, legalább 500 eFt kellene. 
Kele Attila bizottsági tag 
Ha egy területátminősítést végzünk, ami ipari tevékenységet végez, akkor elfogadható 
a 20.- Ft/ha hozzájárulási díj fizetését.  
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Jelen esetben a 3,8 ha-ra 10.-Ft/ha támogatási díj megfizettetése elfogadható, azaz 
380.000.,- Ft lenne a 3,8 ha erdő átminősíttetéséhez a hozzájárulási díj összege. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
40/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Bujdosó Tibor településrendezési szerződéssel 
kapcsolatos kérelmének elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Bujdosó  
  Tibor, Lajosmizse, Batthyány u. 15. szám alatti lakos azon kérelmét, 
  úgy fogadja el, hogy a 0290/17, a 0290/11. és a 0288/19. hrsz-ú  
                      ingatlanok övezeti változása tekintetében a településrendezési szerződés  
                      380.000.- Ft  legyen. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Mizsevad Zrt (Lajosmizse, Ceglédi u. 64.) Alsólajoson lévő egészségügyi erdő 
besorolású ingatlanát (0234/8. és 0230/9. hrsz., összesen 108971 m2 terület) kérte 
gazdasági erdő besorolásra változtatni vaddisznótelep létesítése céljából. Kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az előzőekben megállapított 10.- Ft/ha támogatói 
díj elfogadható itt is, ami számszerűsítve 1.089.710.- Ft. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábi 
határozatot hozta: 
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41/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Mizsevad Zrt településrendezési szerződés- 
sel kapcsolatos kérelmének elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Mizsevad 
  Zrt településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérelmét elfogadja, java- 
  solja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra úgy, hogy a  
                      0234/8. és a 0230/9. hrsz-ú ingatlanok övezeti változása tekintetében  
                      településrendezési szerződést kell kötnie a Mizsevad Zrt-nek és ezáltal  
                      1.089.710- Ft  hozzájárulást fizetnie. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
2009. évi ellenőrzési jelentés 
Jőzsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dr. Balogh László belső ellenőr készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Dr. Balogh László belső ellenőr 
Nincs. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Megállapítható, hogy az ellenőrzött témák szerint van kidolgozva az 
előterjesztés. Az elkészítés pontos munkát takar és pontos információt ad az egyes 
területekről. 
Javasoljuk a beszámoló elfogadását. Aki a 2009. évi ellenőrzési jelentést 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: 
42/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
2009. évi ellenőrzési jelentés 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi 
  ellenőrzési jelentést elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
  a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
SZINT 2006. Bt. rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelme 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az 
anyaggal kapcsolatban? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Egy javítási javaslatom lenne, hogy „SZINT 2005.”-öt kellene írni a 2006. helyett. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A tervmódosítással kapcsolatban a szakemberek véleményét kérjük ki, azt javaslom. A 
kijelölt területen mennyi szabad terület van még? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
30-40 ha. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A határozat-tervezet nem támogatja a SZINT 2005. Bt rendezési terv módosításával 
kapcsolatos kérelmét. Aki ezt a határozat-tervezetet elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi 
határozatot hozta: 
43/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
SZINT 2005. Bt. rendezési terv  
módosításával kapcsolatos kérelme 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
  SZINT 2005. Bt rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmét 
  nem támogatja, az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. pályázathoz saját 
forrás biztosítása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Nagy Judit irodavezető és Tengeri Dalma tanácsos készítette. 
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az anyaghoz? 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Az előterjesztés I. és II. határozat-tervezetéhez készítettünk egy módosítási javaslatot, 
mert a pályázatírók most kalkulálták a menedzsment díjakat és volt egy számszaki 
hiba, s ezt módosították az I. és II. határozat-tervezetben. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, javaslom elfogadni az előterjesztés határozat-tervezeteit úgy, hogy az I. és II. 
határozat-tervezet helyett a módosított változatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatokat hozta: 
44/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E 
„Települési hulladéklerakók rekultivációja” 
elnevezésű pályázathoz” /folyékony hulladéklerakó/ 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés I. határozat-tervezet módosított változatát elfogadja, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
45/2010. (IV. 27. ) PTK hat. 
Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E 
„Települési hulladéklerakók rekultivációja” 
elnevezésű pályázathoz” /szilárd hulladéklerakó/ 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés II. határozat-tervezet módosított változatát elfogadja, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
46/2010. (IV. 27. ) PTK hat. 
A DAOP-5.2.I/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” 
elnevezésű pályázatok megírásához, megvalósíthatósági ta- 
nulmányok elkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
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47/2010. (IV. 27. ) PTK hat. 
A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” 
elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez, 
és az ahhoz szükséges tóból vett iszapminták vizsgálatához kapcsolódó 
költségek biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés IV. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
48/2010. (IV. 27. ) PTK hat. 
A lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakó 
utógondozási munkálataihoz kapcsolódó költségek 
biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az elő- 
  terjesztés V. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a 2009. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dodonka Csaba készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója 
az anyaggal kapcsolatban? 
Dodonka Csaba fogalmazó 
Nem kötjük ki, hogy mire kell felhasználni „Az üzemeltető bevételeinek 10 %-át, - 
181.330.- Ft - mely elkülönítve van karbantartási és javítási munkákra, erről később 
dönt a testület. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 2009. évi temető 
üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatást 
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: 
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49/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Tájékoztatás a 2009. évi temető üzemeltetéssel  
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2009. évi 
  temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
  készült tájékoztatást elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 „Készségfejlesztés az 
önkormányzatoknál” c. kiírásra 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Kutasiné Nagy Katalin jegyző asszony készítette. A pályázat 
beadásáról kellene állásfoglalást kialakítani, kérdés, hogy ki írja meg a pályázatot. 
Javaslom a beadását, az önrész hozzáadását. Mivel ez kisebb pályázat, javaslom, hogy 
a Hivatal készítse el. Külső pályázatíró cég bevonása nélkül íródjon meg a pályázat. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A pályázat megírását mi a HBF Hungaricum KFT-vel szeretnénk elvégeztetni. Én nem 
kértem sem a pályázatírásra, sem az önrészhez pénzt, csak azt szeretném, hogy ne a 
Hivatal dolgozóinak kelljen megírni a pályázatot, mert azok a munkatársak, akik a 
pályázatírással foglalkoznak, nagyon leterheltek. 
Basky András polgármester 
Ez valóban így van, mert azok a kollégák, akik a pályázattal foglalkoznak, még 
munkaidő után is dolgoznak. Fizikai képtelenség összeállítani ezt a pályázatot a többi 
pályázat kidolgozása mellett. A leterheltségük nem 100 %-os, hanem 110 %-os. A 
szeméttelep rekultivációs pályázatot is mi csináljuk meg. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A pályázatíró munkatársak mellé más kollégát nem tudok átcsoportosítani, mert 
mindenki leterhelt. 
Keresztes Tibor bizottsági tag 
Jó lenne, ha a pályázat sikeres lenne. Én elfogadom az önkormányzatnak az érveit, s 
mellé állok ebben a véleményben. 
Kele Attila bizottsági tag 
Mennyibe kerülne ennek a pályázatnak a megírása? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
125.000.- Ft+ÁFA. 
Kele Attila bizottsági tag 
Meg kellene gondolni, hogy ekkora összegért érdemes-e kockáztatni a pályázat 
sikerességét. Összesen 165.000.- Ft-ról van szó. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az a javaslat a bizottságrészéről, hogy legyen egy külső pályázatíró cég, s ez a HBF 
Hungaricum Kft, s az ő ajánlatának is a „B” alternatíváját javasolja a bizottság 
elfogadni. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 fő Józsáné Dr. Kiss Irén nem 
szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
50/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010. „Kész- 
ségfejlesztés az önkormányzatoknál” c. kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az 
  ÁROP-2211/2010. „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” 
  c. kiírásra a pályázat benyújtását javasolja.  
  Javasolja továbbá, hogy a pályázat megírásával a HBF Hungaricum  
                      KFT-t bízza meg a „B” alternatíva szerint. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az én álláspontom továbbra is az, hogy ne legyen pályázatíró, készítse el a Hivatal ezt 
a pályázatot. 
 
10./ Napirendi pont 
2010. évi kistérségi normatíva megállapodások megkötése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az 
anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a határozat-tervezetek 
elfogadását, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására a megállapodás 
megkötését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
51/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátására megállapodás kötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a „Logopédiai 
  szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás” megkötését 

elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek 
az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint. 

  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátásra 
vonatkozó megállapodás megkötését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
52/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására 
megállapodás megkötése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a „Családse- 
  gítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermek- 

jóléti szolgálat ellátására vonatkozó megállapodás” megkötését  
elfogadja,  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezete szerint. 

  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a Közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötését, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
53/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Közoktatási feladatok ellátására  
megállapodás kötése 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
   „Közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás”  
   megkötését elfogadja,  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
   a Képviselő-testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezete 
   szerint. 
   Határidő: 2010. április 28. 
   Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az igényelhető pénzeszköz vissza nem térítendő támogatás, amely a teljes költség 
maximum 50 %-a lehet, de nem haladhatja meg rendezvényenként a 300.000.- Ft-ot. A 
pályázat utófinanszírozású. 
Kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
54/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat által kiírt rendezvények támo- 
gatására 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását a Bács-Kiskun Megyei  
                      Önkormányzat által kiírt rendezvények támogatására, s az előterjesztés  
                      határozat-tervezetének elfogadását. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
12./ Napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve 
annak munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységéről 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést. Ma már elengedhetetlen, hogy a kistérségi 
tevékenységben ne vegyen részt az önkormányzat. Én javaslom a beszámoló 
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
55/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munka- 
szervezetében végzett 2009. évi tevékenységről 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Kecskemét  
                      és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett  
                      2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, megtárgyalásra és  
                      elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
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13./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése a Lajosmizsei helytörténeti és 
Kulturális Egyesülettel 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Dr. Gazdag Judit vezetői referens és Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
ügyvéd készítette. Dr. Gazdag Judit vezetői referens van jelen az ülésen, ezért tőle 
kérnék tájékoztatást a napirenddel kapcsolatban. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Az egyesület elnöke 2010. március 30-án kelt levelében megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy az épületben kiállítást szeretne megvalósítani 2010. 
augusztusában, valamint további tervei között szerepel Lajosmizse XIX-XX. Századi 
történetét feldolgozó kiállítás megrendezése. 
E napirendi pont már tegnap a Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén is tárgyalásra 
került, módosítási javaslatok a megállapodás különböző pontjainál történtek az 
alábbiak szerint: 
II./1. pont:  
Azt javasolták, hogy a megítélt 2.997.324.- Ft tőke és 100.000.- Ft perköltség 
összegéből 300.000.- Ft-ot fizettetnének meg 2010. június 30-ig. 
III./3. pont: 
Az egyesület „birtokában” kifejezés helyébe „tárolásában” kifejezés kerülne.  
Ugyanezen pont második sorában az „egy éves időtartamra” kifejezés helyébe 2010. 
április 30-i” időpont kerülne. 
Basky András polgármester 
A tartozás három részből tevődik össze: 
1./ 2004. évi ki nem fizetett közüzemi számlákból kb. 1.000.000.- Ft 
2./ Az épület használatba adásából származó bérleti díjak meg nem fizetése kb. 
2.000.000.- Ft. 
3./ 100.000.- Ft a perköltség 
Az önkormányzat célja, hogy itt létrejöhessen egy olyan kiállítás, ami települési 
szinten kimutatható. Az önkormányzat nem azért adja oda az épületet, hogy egy-egy 
kiállítást, előadást csináljon, amit a Művelődési Házban is meg lehetett volna csinálni. 
Azt sikerült elérni, hogy a Helytörténeti Egyesületnek van leltára, sikerült 
visszaszerezni az épületet az önkormányzatnak. A LAHA dolgai külön vannak zárva. 
A 300.000.- Ft-ot először én javasoltam, mert a MOB-on nem javasolt senki semmit. 
Az biztos, hogy a 3.100.000.- Ft-ot nem fogja kifizetni. El szeretnénk jutni oda, hogy 
legyen kiállítás. A LAHA tagok egyezségre készek. Lényeg az, hogy ami anyag van, 
az kiállításra kerülhessen. Olyan egyensúlyt kellene megtalálni, amiből az 
önkormányzat győztesként kerülhet ki. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
A bérbeadót zálogjog illeti meg, ha nem fizeti a bérlő a bérleti díjat, s akkor meglenne 
a kiállítási összeg. 
Basky András polgármester 
Hozhatunk egy olyan döntést, hogy adja vissza az épületet, de akkor elviszi az összes 
kiállítási tárgyat, s az önkormányzatnak ez nem marad meg. 
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Kele Attila bizottsági tag 
Augusztus 30-ig meg kell csinálnia a kiállítást, jövőre pedig a másik kiállítást. Ha ezt 
nem valósítja meg, akkor a tartozása fejében az anyagot adja át. 
Basky András polgármester 
Az anyagban az van benne, hogy ha a 300 eFt-ot nem fizeti be, akkor az összes 
3.100.000.- Ft-ot kérjük, hogy 2010. június 30-ig fizesse be. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ha a pénzkövetelést nem teljesítik időre, van egy leltár, akkor az Egyesület vagyona 
kerüljön át az önkormányzat használatába. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Azt nem tudjuk, hogy az a vagyon valójában az egyesület vagyona-e vagy valakinek a 
tulajdona. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, akkor javasoljuk a tisztújítást az Egyesületen belül, valamint a 300 
eFt megfizetését 2010. június 30-ig. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
56/2010. (IV. 27.) PTK hat. 
Együttműködési megállapodás megkötése  
a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális  
Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
  Egyesületben történjen tisztújítás, valamint  300.000.- Ft-ot fizessen 
  meg az Egyesület 2010. június 30-ig. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:    A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak 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 továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

Kmf. 
     Józsáné Dr. Kiss Irén sk. 

      PTK elnök 
 

Márton Györgyné sk. 
 jkv.vez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


