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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
117/2009. (XII. 15.) PTK hat.

118/2009. (XII. 15.) PTK hat.

119/2009. (XII. 15.) PTK hat.
120/2009. (XII. 15.) PTK hat.
121/2009. (XII. 15.) PTK hat.

122/2009. (XII. 15.) PTK hat.
123/2009. (XII. 15.) PTK hat.
124/2009. (XII. 15.) PTK hat.
125/2009. (XII. 15.) PTK hat.
126/2009. (XII. 15.) PTK hat.

127/2009. (XII. 15.) PTK hat.

128/2009. (XII. 15.) PTK hat.

Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.
(….) rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.
(….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló
4/2009. (II. 19.) rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. évi munkaterve
Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítása
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által
készített 2010. évi közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása
ORFK-val kötendő együttműködési megállapodás
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása
Közösségi ellátások biztosítása
Térfigyelő rendszer kialakítása
A Fekete István Általános Iskola támogatása
a TÁMOP-3.1.5-09/A/2. „Pedagógusképzések”
c. pályázati felhíváson való részvételben
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/” „Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson való részvételben
A volt Szülőotthonban lévő szociális alapszolgáltatásoknak az Egészségházba történő áthelyezése

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2009. december
15-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről
Jelen vannak:

Józsáné Dr. Kiss Irén
Bíró Tiborné
Kele Attila
Keresztes Tibor
Dr. Török Tamás

Tanácskozási joggal megjelentek:

PTK elnök
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Basky András polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyző
Dr. Gazdag Judit vezetői referens
Dr. Balogh László belső ellenőr
Tengölics Judit irodavezető
Petényi Sándorné csoportvezető
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem az alábbi napirendi pontok
felvételére lenne javaslatom:
1./ A Fekete István Általános Iskola támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c.
pályázati felhíváson való részvételben
2./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2
„Pedagógusképzések”c. pályázati felhíváson való részvételben

Aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat nem volt – az alábbi
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:
Előterjesztő:
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…)
Basky András
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a
polgármester
gyermekjóléti alapellátásokról
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009.( …) rendelete
Basky András
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módo- polgármester
sításáról
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
4./ Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítása

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
5./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített
Basky András
2010. évi közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása polgármester
6./ ORFK-val kötendő együttműködési megállapodás
Basky András
polgármester
7./ Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása valamint
Basky András
közösségi ellátások biztosítása
polgármester
8./ Térfigyelő rendszer kialakítása
Basky András
polgármester
9./ A volt Szülőotthonban lévő szociális alapszolgáltatásoknak az Basky András
Egészségházba történő áthelyezése
polgármester
10/ A Fekete István Általános Iskola támogatása
Basky András
a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c. pályázati
polgármester
felhíváson való részvételben
11./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda támogatása a
Basky András
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c. pályázati fel- polgármester
híváson való részvételben

1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Az anyag elkészült. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele
a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet, s szavazásra teszem fel
a kérdést.
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2009. évi rendelet-tervezetét elfogadja,
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
117/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…)
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
a gyermekjóléti alapellátásokról

-
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HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse
Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 2009. évi rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a 2009. évi
költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rendelet módosításáról
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Az elmúlt időszakban hozott döntések itt vannak és a rendeletben ezeknek a
döntéseknek az átrendezése megtörtént. Ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, nekem lenne kérdésem. Az előterjesztés 4. oldal
9./ pontjában szerepel, hogy a normatív kötött felhasználási támogatás 15.175.000.- Ftal csökken. Ez miből adódott,? Mi volt ennek az előzménye?
Tengölics Judit irodavezető
Ez átvezetés, technikai dolog, lényegi változást nem jelent.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszönöm. Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, észrevétel, szavazásra teszem
fel a kérdést.
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.)
rendeletének módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
118/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…)
rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.
(II. 19.) rendelet módosításáról
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse
Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.
(II. 19.) rendeletének módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
3./ Naprendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
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Minden évben készül munkaterv, mely meghatározza, hogy a Képviselő-testület mikor
ülésezik és milyen napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra, amik már előzőleg is
ismertek. Ez kiegészül minden hónapban a képviselő-testületi tárgyalást igénylő
témakörökkel. Kérdés, vélemény, hozzászólás, javaslat van-e az anyaggal
kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervét
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
119/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervét
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: A bizottság
4./ Napirendi pont
Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítása
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Dr. Balogh László készítette az anyagot. Az Állami Számvevőszék Kerekegyházán
kifogásolta a belső ellenőrzési kötelezettség teljesítését. A belső ellenőr az
intézményeknek a belső ellenőrzési feladatát is ellátja?
Dr. Balogh László belső ellenőr
Én a Polgármesteri Hivatalnak vagyok a belső ellenőre, az intézmények tekintetében a
felügyeleti ellenőrzést végzem.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző
Az Önkormányzati Törvény azt mondja, hogy az önkormányzatnak a belső
ellenőrzésről kell gondoskodni, ezt teheti a saját belső ellenőre útján, az önkormányzat
útján és társulás útján. Most társulás útján oldja meg az ellenőrzést. A részben
önállóan gazdálkodó szervezeteknek gondoskodni kell saját belső ellenőrükről.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Ez a társulási megállapodás mellékletében lévő intézményekre vonatkozik?
Dr. Balogh László belső ellenőr
Az intézmények felsorolása ki lett véve a megállapodás mellékletéből, nem célszerű
ezt a mellékletben szabályozni, mivel azok folyamatosan változnak társulási szinten. A
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hivatalnak van egy önálló ellenőrzése és egy felügyeleti ellenőrzése, amit én ellátok az
intézmények tekintetében is.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Más hozzászólás, vélemény, észrevétel van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel a kérdést. Aki a Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítását
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat nem volt –az alábbi
határozatot hozta:
120/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Belső
Ellenőrzési Társulási megállapodás módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
5./ Napirendi pont
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2010. évi
közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Utólag kaptunk egy mellékletet. Kérdezem, hogy van-e módosítási javaslat?
Tengölics Judit irodavezető
A 24. oldal 8. pont. Felmerülnek dologi kiadások is, amit a Kistérség előzetesen
megfinanszíroz, és utólag megtérítteti az önkormányzattal. Miután ez az önkormányzat
költségvetését érintő dolog, javaslom, hogy „előzetes egyeztetés alapján” történjen, s
ezzel egészüljön ki.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Más egyéb hozzászólás van-e a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra teszem
fel a kérdést.
Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2010. évi
közfoglalkoztatási tervet és megállapodást elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
121/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
által készített 2010. évi közfoglalkoztatási
terv és megállapodás elfogadása
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HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2010. évi
közfoglalkoztatási tervet és megállapodást elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
6./ Napirendi pont
ORFK-val kötendő együttműködési megállapodás
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Dr. Gazdag Judit vezetői referens készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy az
anyaghoz van-e kiegészítenivalója?
Dr. Gazdag Judit vezetői referens
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz, minden benne van, aminek benne kell lennie.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban?
Apró Ferenc települési képviselő
Milyen tételek a büntetések? A gyakorlatban ez hogyan működik? Egyébként
egyetértek ezzel.
Basky András polgármester
A 8. oldal 3. mellékletben benne van az, hogy mekkora tételek szabhatók ki
büntetésnek.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Az ötvenes út kettészeli a települést. Más árajánlatot is be kellene szerezni. A
határozati javaslattal az előkészítés szintjén kellene foglalkozni.
Apró Ferenc települési képviselő
Lajosmizse város területéről befolyt összeget a közutak és a közbiztonság javítására
kellene fordítani.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Az én véleményem, hogy érdemes vele foglalkozni, s a megállapodást előkészíteni.
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
122/2009. (XII. 15.) PTK hat.
ORFK-val kötendő együttműködési
megállapodás
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az ORFK-val az együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság

-77./ Napirendi pont
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint közösségi ellátások
biztosítása
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
A nappali ellátások kifejezés nem csak az időskorúak nappali ellátását jelenti, hanem a
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, nappali ellátásának biztosítását is. A
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására normatívát adnak, mivel kötelező
feladat, a továbbiakban is el kell látni. A közösségi ellátások biztosítása 2009. január
01. napjától nem kötelező feladat, erre normatívát nem igényelhetünk. A pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellátását a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által
a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat útján biztosítottuk, valamint külön
megállapodás alapján ugyanezen szolgálattal kötött szerződés alapján a közösségi
ellátásokat is. Mivel a normatíva nem fedezi a kötelező feladatok ellátását, illetve a
közösségi ellátások biztosításához továbbra is hozzá kell járulnunk, így a kért
támogatás a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására 300.0000.- Ft-al, a
közösségi ellátásokra 263.086.-Ft-al, összesen 563.086.-Ft-al terhelné Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét. Mivel az önkormányzat a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellátását 2010. évben is a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás útján biztosítja, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy ezen ellátások
biztosításához szükséges 300.000.- Ft hozzájárulás összegére a 2010. évi
költségvetésében fedezetet biztosít, melyet átad a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulásnak. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét, - mely a pszichiátriai és szenvedélybetegek
nappali ellátásának biztosítására vonatkozik,- elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
123/2009. (XII. 15,) PTK hat.
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátásának biztosítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására vonatkozó I. számú határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét, - mely a közösségi ellátások biztosítására
vonatkozik – elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:

-8124/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Közösségi ellátások biztosítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a közösségi
ellátások biztosítására vonatkozó II. számú határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
8./ Napirendi pont
Térfigyelő rendszer kialakítása
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Nagy István készítette az előterjesztést. Ez ugyan úgy a közbiztonsággal kapcsolatos,
mint az ORFK-val kötendő szerződés. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal
kapcsolatban?
Nagy István vezető tanácsos
Kérdés volt, hogy térfigyelés legyen vagy megfigyelés. A kamerák fenntartási költsége
is le van írva. Én inkább az éjszakai üzemmódot támogatom. Azt kellene eldönteni a
testületnek, hogy lesz egy figyelő szolgálat, amin visszanézhetjük az eseményeket. A
víztornyon lenne kiépítve egy központ és bárhová tovább lehetne küldeni a kamerák
képeit.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Ahol bevezették ezeket a térfigyelő rendszereket, nagyon jó véleménnyel nyilatkoznak
a város vezetői. Én a magam részéről támogatom ennek a rendszernek a kialakítását.
Nagy István vezető tanácsos
Úgy kell a rendszert kialakítani, hogy bővíthető legyen.
Basky András polgármester
A bizottságnak abban kellene dönteni, hogy támogatja-e és milyen irányban induljunk
el. A továbbiakban olyan rendszerben gondolkodjunk, ami csak felveszi az
eseményeket és egy monitoron nézhető is lenne, vagy ami felveszi az eseményeket és
le is lehet játszani. Kérdésként vethető fel, hogy a tűzoltóság tudná-e vállalni ezt az
állandó figyelést.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Olyan rendszert kellene előállítani, ami az állandó figyelést is tudja vállalni és a
visszaadást is, mert az állandó figyelés és a visszakereshetőség egyaránt fontos.
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, hogy olyan térfigyelő rendszer kerüljön kialakításra, ami az állandó
figyelést is tudja vállalni és a visszaadást is, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi
határozatot hozta.

-
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125/2009. (XII. 15.) PTK hat.
Térfigyelő rendszer kialakítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja,
s javasolja a Képviselő-testületnek, hogy olyan térfigyelő rendszer
kerüljön kialakításra, ami az állandó figyelést is tudja vállalni és a
visszaadást is.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
9./ Napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2.
„Pedagógusképzések”” c. pályázati felhíváson való részvételben
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Az előterjesztést Tengeri Dalma tanácsos készítette. 4 főre lehet pályázatot benyújtani.
Kérem Tengeri Dalmát, hogy az anyaggal kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Tengeri Dalma tanácsos
Tegnap a Művelődési és Oktatási Bizottsági ülésen Nagy Erzsébet bizottsági tag
osztott ki egy levelet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Azt kérte, hogy
támogassa a bizottság azt, hogy az intézmények pályázatot nyújtsanak be, mely 100
%-os támogatottságú, a pedagógusok képzésére vonatkozik, helyettesítési költséget,
képzési költséget, utazási költséget lehet elszámolni.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra tesztem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy a Fekete
István Általános Iskola részt tudjon venni a TÁMOP-3.1.5-09/A/2.
„Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson, s javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
126/2009. (XII. 15.) PTK hat.
A Fekete István Általános Iskola támogatása
a TÁMOP-3.1.5-09/A/2. „Pedagógusképzések”
c. pályázati felhíváson való részvételben
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek támogassa, hogy a
TÁMOP-3.1.5-09/A/”. „Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson
a Fekete István Általános Iskola részt tudjon venni, s az előterjesztés
határozat-tervezetét fogadja el.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: A bizottság

- 10 10./ Napirendi pont
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/”
„Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson való részvételben
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Ez ugyan olyan jellegű témakör, mint előző napirendi pont, csak a Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvodára vonatkozik. Itt 2 főre lehet pályázatot benyújtani.
Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részt tudjon venni a
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson, s javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
127/2009. (XII. 15.) PTK hat.
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/” „Pedagógusképzések”
c. pályázati felhíváson való részvételben
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja,
s javasolja a Képviselő-testületnek támogassa, , hogy a
TÁMOP-3.1.5-09/A/”. „Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson
a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részt tudjon venni, s az előterjesztés határozat-tervezetét fogadja el.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
11./ Napirendi pont
A volt Szülőotthonban lévő szociális alapszolgáltatásoknak az Egészségházba
történő áthelyezése
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
A témakört megvizsgáltuk. Az nem kérdés, hogy ezek a szociális alapszolgáltatások
áthelyezhetők-e az Egészségházba. A szociális alapszolgáltatásoknak vannak kötelező
elemei, mint pld. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ez problémát nem jelent és
különösebb költséget sem. A klub és a szociális étkeztetés problémásabb, mert a
nappali ellátás esetén az időseknek biztosítani kell a közösségi helyet, a zuhanyzót, a
WC-t, pihenő szobát, kézmosási lehetőséget. Ilyen követelményeknek az Egészségház
OTP felőli része felel meg. A vizsgálatba a szakhatóságokat bevontuk. A
szakhatóságok véleménye az volt, hogy ezeket a szolgáltatásokat az Egészségházba át
lehet helyezni. Az áthelyezés során két fő munkaköre és munkabére felszabadul. Az
ügyelet felől egy külön bejárattal ki szeretnénk alakítani egy központi rehabilitációs
rendelőt.
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Ezen szolgáltatások az áthelyezés során sokkal kulturáltabb körülmények közé
kerülnének, jelentős villanyáram megtakarítás jelentkezne. Mindenképpen szükséges
arról dönteni, hogy ez támogatható-e. Ha igen, akkor az alaprajzot meg kell rendelni.
Egyeztetni kell a szakhatóságokkal is. Két pályázatunk van erre az épületre, az
akadálymentesítés és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Szükségesek azok a döntések,
hogy lépjünk-e tovább, vagy sem.
Kele Attila képviselő
Mindenképpen lépjünk tovább. Meg kellene vizsgálni azt, hogy hogyan lehet egy
kertet hozzá tenni.
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki a volt Szülőotthonban lévő szociális alapszolgáltatásoknak az Egészségházba
történő áthelyezésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi
határozatot hozta:
128/2009. (XII. 15.) PTK hat.
A volt Szülőotthonban lévő szociális
alapszolgáltatásoknak az Egészségházba
történő áthelyezése
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztés és Közbeszerzési Bizottság a volt
Szülőotthonban lévő szociális alapszolgáltatásoknak az Egészségházba történő áthelyezését elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: A bizottság
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy
van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója.
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.
K.mf.

Józsáné Dr. Kiss Irén s.k.
PTK elnök
Márton Györgyné s.k.
jkv.vez.

