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     hajtásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. szeptember  
                21-én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                ülésről 
 
Jelen vannak:  Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
   Kele Attila   bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás   bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné és Keresztes Tibor bizottsági tagok. nem jelezték távollétüket a bizottsági 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Apró Ferenc települési képviselő 
      Tarnóczi László őrsparancsnok Lajosmizse 
 
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 3 fő van jelen. 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 lenne egy módosító javaslatom, 
hogy a meghívó szerinti 1./ napirendi pontot /Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2010. (….) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról/ vegyük le. Aki ezzel a módosítással 
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 
 



 3

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Együttműködési megállapodás módosítása (Reformá- Basky András 
     tus egyház)       polgármester 
2./ Jelentés a 2010. évi költségvetés I. féléi végrehajtásá- Basky András 
     ról         polgármester 
3./ J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése  Basky András 
         polgármester 
4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor- Basky András 
     mányzati Ösztöndíjpályázathoz    polgármester 
5./ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről Basky András 
     szóló beszámoló elfogadása     polgármester 
6./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselő- Basky András 
     jének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfej- polgármester 
     lesztési Tanácsban végzett munkájáról    
7./ Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István Általános Is- Basky András 
      kola udvarának felújításához     polgármester 
8./ A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásá- Basky András 
      nak státuszfejlesztése      polgármester 
 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A napirendi pontokat nem a meghívó szerinti sorrendben tárgyaljuk. Elsőként a 
meghívó szerinti 6./ napirendi pont (Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása) kerül megtárgyalásra.  
Nagy tisztelettel köszöntöm Tarnóczy László rendőr alezredes Urat. A közbiztonságról 
szóló beszámoló évente a testület elé kerül. Gyurgyik Erzsébet készítette az 
előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Megkérem Tarnóczy Lászlót, hogy bármi, ami a témával fontos közlendő, s szeretné 
elmondani, tegye meg. 
Tarnóczy László őrsparancsnok 
Egy valós helyzetképet szerettem volna mutatni. Mindent megpróbálunk azért 
megtenni, hogy a városban rend és biztonság legyen. A gépjármű parkunk fejlődésnek 
indult, amihez az önkormányzat nagy segítséget nyújtott.  
A településőröket 2009. és 2010. évben rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzat, 
igénybe is vesszük a segítségüket. A mizsei részen van egy telepőrünk, aki egész nap 
járja a területet. A benei részen van egy hölgy, aki lóval látja el ezt a szolgálatot.  
Belterületen is vannak személyek, akik végeznek ilyen szolgálatot. Jelenleg öt fő 
rendőr van, aki az utcán teljesít szolgálatot. Jelen pillanatban az összes állományi 
létszám 20 fő, de voltunk már 32-en is. A Kecskeméti Rendőrkapitányság nem tud 
minket segíteni olyan emberlétszámmal, ami számottevő lenne. Jelenleg is van két fő 
az 5 fő közül, aki Kecskemétről van kihelyezve. Az őrsön jelenleg egy kolléga 
nyugdíjba vonul szeptemberben és van még két kolléga, akinek megvan a 25 éve, 
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kérdés, hogy itt maradnak-e, vagy sem. Ha elmennek, az nagyon nagy érvágás lesz. 
Nem tudunk embereket idecsalogatni, mert szállást nem tudunk biztosítani 
bérmentesen. Lajosmizsén magasabbak az albérleti díjak, mint Kecskeméten, s így az 
alacsony fizetésből nem tudják fizetni az albérletet. Van egy kolléga, aki október 16-
tól elmegy, az mindennap Kalocsáról jár ide. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. Én 
úgy gondolom, hogy lelkiismeretesen dolgoznak a kollégáink. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Vagyonosodási vizsgálat indult-e a nem jó szándékú bevándorlókkal kapcsolatban? 
Tarnóczy László őrsparancsnok Lajosmizse 
Többször kérünk ilyen vagyonosodási vizsgálatot, de az APEH ezt visszaküldi nekünk. 
Külföldi vendégmunkásokkal kapcsolatban a szállásadóknak van olyan kötelezettsége, 
hogy bevallja az albérletből befolyó bevételeket. Jelen pillanatban azok a törvényi 
feltételek, amiket mi szeretnénk, hogy léphessünk, nem állnak rendelkezésre. A 
szállásadók vagy bevallják, vagy nem, hogy albérletet adnak ki külföldieknek. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A térfigyelő kameráknak mennyiben lesz visszatartó ereje? Az önkéntes járőrök 
mennyiben segítik a rendőrség munkáját? Van-e elmozdulás a lakosság szemléletében, 
hogy nekik is kell tenni valamit a közbiztonság érdekében? A lakosság hogyan 
viszonyul ezekhez a dolgokhoz? 
Tarnóczy László őrsparancsnok Lajosmizse 
A kamera rendszerről még nem tudok részletesen nyilatkozni. Kézzelfogható hatása 
van a kamera rendszernek. Lényeges a propagálása a bejövő és a kimenő utakon. 
Ennek óriási visszatartó ereje van. A polgárőrségnek is jelentős visszatartó ereje van. 
Azt nem tudjuk, hogy hova és mennyit tud telepíteni az önkormányzat. Az lenne a 
legjobb, ha minél több lehetne. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mi lenne, ha a Tűzoltósághoz futna be ez a kamera rendszer? 
Tarnóczy László őrsparancsnok Lajosmizse 
Úgy lehetne, ha nem kötelező jelleggel néznék a kamerát, hogy valaki csak 
folyamatosan azt végezné. 
Az önkéntes járőr szolgálat rendkívül jó kezdeményezés, végre egy kicsit felrázza a 
lakosságot. A Papp földön jól működik, ezt követően ott a bűncselekmények száma 
megszűnt, ami történt bűncselekmény, azt sikerült felderíteni. Utána megindult a 
faluvégi járőrszolgálat. A két járőrszolgálat nagyon jól működik, a többi elhalt. 
Az emberek magukénak érzik-e, hogy tenni kellene a közbiztonságért? Erre 
vonatkozóan vannak pozitív tapasztalataink és vannak negatív tapasztalataink is. Nem 
biztos, hogy azonnal szólnak, amikor baj van. Ha nem kapunk jelzést, akkor nem 
tudunk segítséget adni. Csak akkor tudunk intézkedni, ha jelzést kapunk, mert kevés a 
létszámunk. Nagyon jó, hogy a járőreinknél lévő közvetlen számot hívják, mert 
azonnal tudunk segítséget nyújtani és nagyon sok múlik rajta. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. 
Apró Ferenc képviselő 
A temető mellett van egy vendéglátóhely, s annak közelében lakó jelezte, hogy nem 
tud aludni a zene miatt. 
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Tarnóczy László őrsparancsnok 
A kocsmák nyitva tartását nem mi szabályozzuk. Ha ott csendháborítás van, a rendőr 
nem tudja megítélni, hogy a zene hangos, vagy nem hangos. Be kell szólni az őrsre 
mindenféleképpen a szabálysértés lefolytatása miatt, vagy adatvédelem szempontjából. 
Csak úgy tudunk ellenőrizni, ha jelzést kapunk. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a beszámolót és a kérdésekre adott választ. A bizottság javasolja a 
beszámoló elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
92/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmi- 
  zse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is van lehetőség 
csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Ezzel támogatást kapnak a nehéz anyagi helyzetben lévő, főiskolára, egyetemre járó 
fiatalok. A helyi önkormányzat ad egy bizonyos támogatást, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat is tesz hozzá támogatást, az Oktatási Minisztérium is ad annyi 
támogatást, mint a helyi önkormányzat. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltakat, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
93/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Bursa 
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  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
  csatlakozás témakörére vonatkozóan elfogadja az előterjesztés hatá- 
  rozat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Tengölics Judit irodavezető 
A 6. számú mellékletet utólag adtuk ki. Számszaki problémák vetődtek fel, azért került 
sor erre. Más hozzáfűznivalóm nincs, ha kérdés van, válaszolok. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottsági ülés résztvevőit, hogy van-e a napirendhez kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
94/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2010.  
  évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A 2007. június 13-án megkötött megállapodást tekintik irányadónak. Az adatoknak a 
továbbításáról a kórház gondoskodik. Többféle iránya van ennek a dolognak. Az Ötv 
szerint tíz kötelező feladata van az önkormányzatnak. Az egészségügyi szakellátás 
nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak, de kötelező a megyei 
önkormányzatnak. 2007-ben megtörtént a megállapodás megkötése. A labor ügyében 
fordított a helyzet. Van egy adatbázis, amire szüksége lenne a kórháznak és nem 
nekünk. Ezt az adatbázist kellene a laborban a Szarka főorvos asszonynak használni. 
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Két különböző program van és ez nem konvertibilis egymással. Lajosmizsei 
lakosoknak a döntő többsége a kórházi kezeléseket a kórházban veszi igénybe. Nekünk 
ezekre a programokra nincs szükségünk, mert a házi orvosok beküldik a labor 
adatokat. A laborban nincs rögzítés, diagnosztizálás van. Ez a program nem piacképes. 
A kórház és az önkormányzat között nagyon jó kapcsolat van. Jó lenne, ha a 
konvertibilis rendszer megvalósulhatna. Olyan döntést kellene hozni, hogy nézzék 
meg a Backer Soft, az önkormányzat és az informatikusaink, hogy mi az a megoldás, 
ami a mi költségünket nem fokozza, hanem csökkenti. Rostás Béla az egészségház 
informatikusa elmondta, hogy a legegyszerűbb dolog az un. „távoli használati dolog”. 
Még egyszer azt tudom elmondani, hogy az informatikusok nézzék meg, hogy mi az, 
ami mindkettőnknek jó, nekünk nem növeli tovább a költségünket és a Szarka Főorvos 
Asszonyék is tudják használni a lajosmizsei programot. A Doktorinfóval szerződést 
kötöttünk, analizáljuk az adatokat és azért olcsóbb nekünk a költségünk. A 
polgármestert kellene felhatalmazni, hogy a Backer Soft, az önkormányzat és a kórház 
informatikusai találják ki együtt azt a szerződést, ami a legjobb. 
Van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával, a Bács-Kiskun megyei 
Önkormányzat Kórháza informatikai képviselőjével, valamint a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével 
kapcsolatban álló Backer Soft Kft-vel a költségek csökkentésére, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
95/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a J0-ás 
  mintavételi hely informatikai fejlesztése tárgyában javasolja a Kép-  
  viselő-testületnek, hogy az önkormányzat kezdeményezzen tárgyaláso- 
  kat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával, a Bács-Kiskun 
  megyei Önkormányzat Kórháza informatikai képviselőjével, valamint 
  a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
  Szociális Intézményével kapcsolatban álló Backer Soft Kft-vel a  
                      programok kompatibilissé tétele, valamint a programok  
                      költséghatékonyabbá tétele érdekében.  
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolója a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Kecskemét és Térsége Többcélú társulás képviselője minden évben beszámol a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról. Most is 
elkészült a beszámoló. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolóját a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
96/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
képviselőjének beszámolója a Bács-Kiskun  
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett  
munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a  
   Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének be- 
   számolóját a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács- 
   ban végzett munkájáról elfogadja, megtárgyalásra és elfoga- 
   dásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2010. szeptember 23. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az előterjesztést Tengölics Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Tengölics Judit irodavezető 
Az együttműködési megállapodás módosítására azért volt szükség, mert a Református 
Egyházközösség részére korábban megítélt 150.000.- Ft működési célú támogatás 
céljaként megjelölt kántortanítói lakás felújítását templomsüveg javítására kell 
módosítani. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. A bizottság résztvevői részéről van-e kérdés, vélemény, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata és a Református Egyház között létrejött 
együttműködési megállapodás módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
 
97/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Együttműködési megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ja-  
   vasolja a Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse Város  
                                 Önkormányzata és a Református Egyházközösség között létrejött  
                                 együttműködési megállapodás módosítását fogadja el az  
                                 előterjesztés határozat-tervezetében foglaltak szerint. 
   Határidő: 2010. szeptember 23. 
   Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István Általános Iskola udvarának 
felújításához 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Fekete István Általános Iskola kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben 
jelezte, hogy az iskola vezetése, a Gyermekekért Plusz Alapítvány és a Szülői 
Szervezet közös célul tűzte ki az iskolaudvar felújítását, korszerűsítését. Ehhez kellene 
hozzájárulni.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja meg a 
Fekete István Általános Iskola udvarának felújításához az előterjesztés határozat-
tervezetében foglaltak szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
98/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a  
Fekete István Általános Iskola udvarának  
felújításához 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselő-testületnek, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja meg a Fe- 
  kete István Általános Iskola udvarának felújításához az előterjesztés 
  határozat-tervezetében foglaltak szerint. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztése 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 2010. június 17-én döntött arról, 
hogy támogatja 0,5 fő pszichológus álláshely bővítését 2010. szeptember 1-jétől 2011. 
augusztus 31-ig a Kecskeméti Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásához. Ez a 
státuszfejlesztés 971.568.- Ft-ba kerül. Ennek arányos részét a feladatellátásban 
érintett valamennyi települési önkormányzat megtéríti a Társulásnak, így 
önkormányzatunk is.  Ennek elfogadására lenne szükség, s javaslatot tenni a 
Képviselő-testületnek erre vonatkozóan. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának 
státuszfejlesztését, javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra az 
előterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
99/2010. (IX. 21.) PTK hat. 
A nevelési tanácsadás pszichológusi 
feladatellátásának státuszfejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a neve- 
  lési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztését 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltak szerint. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, és a 4 éves ciklus utolsó 
bizottsági ülésének végéhez, megköszönöm a bizottság tagjainak 4 éves munkáját, a 
továbbiakban mindenkinek jó munkát és jó egészséget kívánok, mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

    Józsáné Dr. Kiss Irén sk. 
        PTK elnök 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
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