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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére 
 

Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 

Iktatószám: I/539/10/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 171/2012.(XI. 29.) határozatának 
megfelelıen Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıi állására vonatkozó pályázati kiírás a Szociális Közlöny 2012. december 27-i, az 
Egészségügyi Közlöny 2012. december 5-i és az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. december 10-i 
számában megjelent, valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 2012. december 10. 
napján publikálásra került. A pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül (2013. január 15.) egy 
pályázat érkezett, melyet a pályázat véleményezésére a 165/2012. (X.25.) határozattal összehívott 
bizottság 2013. január 28-i ülésére küldött meghívó mellékleteként valamennyi képviselı társam 
megkapott. A beérkezett pályázatok véleményezésére összehívott bizottság ülésérıl készült 
jegyzıkönyv az elıterjesztés 1. melléklete. A Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok 
Országos Egyesülete által delegált tag írásbeli véleménye az elıterjesztés 2. melléklete. Az Intézmény 
Közalkalmazotti Tanácsának ülésérıl készült jegyzıkönyv az elıterjesztés 3.. melléklete. 
 

Józsáné dr. Kiss Irén pályázata tartalmazza a pályázati kiírásban szereplı tartalmi elemeket és 
mellékleteket, a nyílt képviselı-testületi és bizottsági ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. A pályázó 
a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel. 

 
Tájékozatom Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Lajosmizse és Felsılajos 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának 7. pontja alapján a társult önkormányzat polgármesterének véleményét ki 
kell kérni a közös intézmény vezetıjének kinevezése esetén. Juhász Gyula polgármester Úr 
véleménye a bizottsági üléseken kerül kiosztásra. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2013.(...) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
intézményvezetıi beosztására megbízás adása 
 

 Határozat 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
gesztor Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
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Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztásának ellátására 
…………………….. (név) ………………………. szám alatti lakosnak megbízást ad. 

 
A magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. április 1. napjától 2018. március 31. 
napjáig szól.  
 
………………. illetményét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény:     ……………….  Ft 
- Magasabb vezetıi pótlék:    ……………….. Ft 
- Illetménynövekedés:       ……………….. Ft 
- Munkáltatói döntésen alapuló rész  
   2013. április 1.-tıl 2014. március 31-ig)                                        Ft 
   Összesen:       ………………. Ft 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízással kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az aljegyzıt, hogy az 1.) 

pontban meghatározott döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét 
tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 14. 
 
 
Lajosmizse, 2013. február 5. 
 
 
 
         Basky András sk. 
         polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és  

   Szociális Intézménye igazgatói beosztására beérkezett pályázat 
   véleményezése tárgyában összehívott szakmai szakértıi bizottság 
  ülésérıl 2013. január 28-án, 13.00 órakor. 

 
Jelen vannak: Sebık Márta (Elnök)    

Basky András      
Józsáné dr. Kiss Irén    
dr. Bartal Sándor    
Nagyszabóné Borbély Ella   
Nagy Erzsébet     
  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Közalkalmazotti Tanácsának  
elnöke : Váli Bettina     
 
Bakonyi Péter  
Magyar Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete 
által delegált tag,    
 
 Dr. Török Tamás Lajosmizse  
 Város Önkormányzata Képviselı- 
 testülete által felkért tag,   
      
Nagy Judit irodavezetı, 
pályázat elıkészítıje által delegált tag   

 
dr. Szabó Béla, Koller Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tagok nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Belusz László települési képviselı 
     Orbán Antal települési képviselı 
     Apró Ferenc települési képviselı 
     Keresztes Ferenc települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai szakmai szakértıi bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 13 fı bizottsági tagból 10 fı van jelen. A meghívót mindenki 
megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. Megkérdezem, hogy egyetértünk-e a 
napirendi pont tárgyalásával. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pont:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,   Sebık Márta 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézményének             elnök 
     Intézményvezetıi beosztására kiírt, és arra beérkezett  
     pályázat véleményezése 
 
 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Megkérdezem Józsáné dr. Kiss Irén pályázót, hogy a pályázatához kíván-e még valamit mondani? 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
Az intézmény 2001. január 1-jén jött létre úgy, hogy az Önkormányzat összevonta a Központi Orvosi 
Rendelıt és a szociális valamint gyermekjóléti szakterületeket. Ennek az újonnan létrejövı intézmény 
életének a részese lehettem. A helyzetfeltárási részen alapul a céloknak a meghatározása. Igyekeztem, 
hogy a célok reálisak legyenek. A mai kor társadalmi, gazdasági körülményeire alapozva olyan célokat 
kívánok megvalósítani, melyek jobbá teszik a lakosság egészségügyi, szociális helyzetét. Az 
egészségügyi szakellátás része a pályázatomnak. Elkészítettem az IGSZ-el együtt egy táblázatot az 
ellátásokról: reumatológia, bırgyógyászat, nıgyógyászat, stb. Összesen 17 szakellátásról beszélünk. 
December 28-án a parlament a 244/D szakasszal kiegészítette az egészségügyrıl szóló törvényt, így az 
önkormányzatnak el kell dönteni, hogy a szakellátásokat továbbra is biztosítja, vagy átadja az állam 
részére. Ezeknek a szakellátásoknak a helyben történı elérését a lakosság megszokta, nem kell 
Kecskemétre utazniuk és lényegesen kevesebb a várakozási idı. Nagyon fontos kérdés, hogy 
amennyiben az önkormányzat nem vállalja a szakellátások folytatását, úgy az azokhoz tartozó 
vagyonelemeket, helyiségeket, eszközöket április 30-ig az állam részére át kell adni. Kiemelkedı 
szerepe ezeknek a szakellátásoknak a népességmegtartó hatása, de nem mindegy, hogy a finanszírozás 
mellé az önkormányzatnak ezekhez mennyivel kell hozzájárulnia saját forrásból. Az alapító okirat 
szerinti ellátásokban 22.125.000.- Ft a bevételi oldal. Felsılajos az egészségügyi ellátásra ad át 
pénzeszközt. Dr. Molnár Tamás sebész szakorvos a jövıben Lajosmizsén szeretne rendelni. Dr. 
Augusztin Gábor kardiológus fıorvossal szeretnénk hasi ultrahang vizsgálatot is megvalósítani. Ezek 
bevételt növelı tényezık, a járó- beteg szakellátás vonatkozásában pedig költségcsökkentı hatásúak 
lehetnek a jövıben. A kiadási és bevételi oldalt tekintve azt mondhatjuk, hogy ezt „0” Ft-os 
ráfordítással tudjuk kezelni. A lakosság ellátásában alapvetı dolog az, hogy a szakellátások 
megmaradjanak. Köszönöm. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönjük. Üdvözöljük dr. Szabó Béla Urat, aki 13.20 órakor érkezett meg. A bizottság a 
továbbiakban 11 fıvel határozatképes. 
Ez egy nagyon széles körő pályázat. Józsáné dr. Kiss Irén sikeresen vezeti az intézményt. Az ı 
vezetése alatt érte el ez az intézmény a jelenlegi színvonalát. Irénke jó menedzserként vezeti az 
intézményt. A megfelelı feltételeket megteremtette a színvonalas munkához. Az egészségügyi gépek 
folyamatos beszerzése és pótlása történt meg irányítása alatt és a megfelelı munkaerıforrásokat is 
megteremtette hozzá. 
A pályázat elsı része bemutatja az intézmény fejlıdését. Kiváló szakmai felkészültségő orvosok 
gyógyítják Lajosmizse lakosságát. Irányítása alatt a szolgáltatások folyamatos bıvülése volt jellemzı. 
Van labor, központi ügyelet, védınıi szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti 
szolgáltatás és még sorolhatnánk. A bevételeket az OEP finanszírozás, az állami normatíva és 2012. 
december 31-ig a kistérségi bevételek alkották. Az elmúlt években mintegy 90 millió forint összegő 
pályázatot nyert az intézmény.  
A megfelelı humán erıforrás rendelkezésre áll. A hatékony munka 100 %-os ellátottságot fejez ki. A 
siker egyik kulcsa a munkatársakkal való együttmőködés. 
A pályázat második része reális idıképet mutat be. Természetesen ismeri az intézményben lévı 
hiányosságokat és tervezi ezeknek pótlását, illetve bıvítését, de mindezt a reális anyagi források 
figyelembevételével. A védınıi szolgálat terén pályakezdı védınıvel létszámbıvítés lesz. Fontos 
lehet a jövıben az energetikai korszerősítésre benyújtott pályázat sikeressége, ezáltal a rezsi költségek 
csökkentése. A szakorvosi ellátások bıvítésével, megvalósításával plusz OEP finanszírozásra tehet 
szert. További cél a humán szolgáltató központtá való válás.  
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Ehhez a nagyon megalapozott dologhoz kívánok neki jó egészséget. Egyébként mit jelent a humán 
szolgáltató központtá válás? Mit jelent a prevenció? 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
Mi már humán szolgáltató központ vagyunk. Amit a fenntartó az alapító okiratban meghatározott 
számunkra, azt, hogy milyen feladataink vannak, már ezek humán szolgáltató központtá tesznek 
bennünket, hiszen humán jellegő feladatokat látunk el. 2001. óta így mőködünk. 
A prevenció nagyon fontos kérdés. Kezdettıl fogva próbáljuk a lakosságot „bombázni” úgy, hogy 
környezetvédelmi napokat tartottunk, parlagfüvet irtottunk, az elkerülı út mellett szedtük a szemetet. 
Rendszeresen szervezünk a szakmai napok keretében szőrıvizsgálatokat a betegségek megelızése 
érdekében. Azt vettük észre az elmúlt évek alatt, hogy egyre nagyobb sikere van a lakosság körében 
ezeknek a dolgoknak. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás? 
Bakonyi Péter Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete által delegált tag 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
intézményvezetıi beosztására kiírt pályázattal kapcsolatosan a következı véleményt alakítottam ki: 
A kiírásra 1 pályázat érkezett: pályázó Józsáné dr. Kiss Irén, az intézmény jelenlegi 
intézményvezetıje. 
A pályázó személye és pályázata a pályázati kiírásnak és a jogszabályi feltételeknek minden 
szempontból megfelel. 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó részletes helyzetelemzésen alapuló, az intézményre vonatkozó fejlesztési 
tervet tartalmazó pályázatot nyújtott be. Ebbıl kiderült, hogy az eddigi 12 és ½ éves vezetése alatt az 
intézményvezetı asszony az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító integrált 
intézményt magas színvonalon vezeti. A 37 fı közalkalmazott a munkakörükhöz szükséges 
szakképezettséggel rendelkezik. Az intézményvezetı asszony irányításával ık az intézmény szakmai 
programjának megfelelıen végzik munkájukat a betegek és ügyfelek számára. 
A pályázat táblázataiból kiderül, hogy az intézmény alkalmazásában állók milyen megfeszített 
munkával látják el a rájuk bízottakat. Az állandó munkájukat speciális programokkal, szakmai 
napokkal, szakmai konferenciával erısítik. Ezek szervezésében, levezénylésében a pályázónak szintén 
nagy szerepe van. Az intézmény a jogszabályokban az ekkora lakosságszámú településre elıírt összes 
szociális, valamint gyermekjóléti alapellátást végzi.  
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó kinevezését az intézményvezetıi állásra a bizottságnak, ezen keresztül 
Lajosmizse Város Képviselı-testületének javaslom. 
Kérdésem, hogy az idısek gondozási részlegénél a szolgáltatást igénybevevık számát az étkeztetésben 
és a házi segítségnyújtásban milyen módon akarja növelni? 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
Idısek Klubja. A mőködési engedélyünkben 30 fı az engedélyezett létszám. Az elmúlt évben 14 fıre 
lecsökkent az eddigi 20 fıs létszám. Vizsgáljuk mi ennek az oka. Ismerek a demográfiai viszonyok. 
Érdekes, hogy Lajosmizsén a 30 fı engedélyezett létszámból csak 14 fı veszi igénybe ezt a 
szolgáltatást. Az idısek hozzátartozói részt vehetnek az idısek napján, megismerhetik az intézményt 
és szolgáltatásait. Ha a hozzátartozók nem tudják behozni az idıseket, akkor mi behozzuk ıket 
kocsival és délután az ebéd és egyéni foglalkozások után hazaszállításukról is gondoskodunk. A 
klubban különbözı szolgáltatások vannak az idısek számára. A létszámcsökkenésnek az okát ki 
fogjuk deríteni, mert az önkormányzatnak a létszám növekedése plusz bevételt jelentene. Az idısek 
klubja ellátása nagy hagyomány az idısek körében Generációváltás és szemléletváltás szükséges 
ahhoz, hogy ez az ellátás az emberekhez közelebb kerüljön. 
Bakonyi Péter Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete által delegált tag 
Civil szervezetek jelentenek-e külön szolgáltatást? 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
A városban megjelent egy szolgáltató, de az el is tőnt. Mi a Nefelejcs Házzal állunk szerzıdésben. Az 
ebédet 480.- Ft/adag áron kapjuk. İk adják lajosmizsei szinten a legolcsóbb szolgáltatást. 
Bakonyi Péter Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete által delegált tag 
Köszönjük. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy ki az, aki még szólni kíván? 
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Váli Bettina Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Közalkalmazotti Tanácsának elnöke 
A Közalkalmazotti Tanács 2013. január 24-én megtartotta az ülését. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
közalkalmazottak támogatják-e Józsáné dr. Kiss Irén pályázót. Az ülésen 32 fı vett részt, 28 fı 
támogatja, 4 fı nem támogatja. Összességében elmondhatjuk, hogy a közalkalmazottak támogatják 
Józsáné dr. Kiss Irén kinevezését. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ilyen könnyő döntési helyzetben még nem voltunk intézményvezetı választás esetén. Most 12 év 
munkája van mögötte.  Nekem a helyzetelemzés a legfontosabb, megmutatja, mi történt az elmúlt 
években. Engem a 3. számú melléklet meglepett, hogy ilyen szők önrésszel, 90 millió forint pályázati 
támogatás került az Egészségházba. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Eddig is jó kezekben volt az intézmény és úgy gondolom, hogy ezután is. Ezért mondom ezt, mert 
mint Lajosmizse szülöttje, amióta a munka világába került, itt dolgozik, a településünk javát szolgálja. 
Az İ tevékenysége ezt mindvégig bizonyította és bizonyítja. Nem csak ezt az intézményt alakította ki, 
hanem annak idején az új Mővelıdési Ház és Könyvtár koncepciójában és megvalósításában is 
komoly részt vállalt. Mi, akik az oktatásban vagyunk, többször kaptunk olyan segítséget tıle, ami az 
óta is szakmai anyagként szolgál nekünk. Ezeket én mind pozitívumként emelem ki, magas szinten 
meg tudja osztani a tudását, komplex módon képes gondolkodni, és nem csak a saját szakterületét 
erısíti. Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy képviselıként is a lakosság érdekeit képviselte. Az 
Egészségház dolgozói is érzik, hogy az ı érdekeiket is szem elıtt tartja. Mindennek egyik komoly 
bizonyítéka, hogy a háziorvosok többsége az elmúlt idıszakban azzal az igénnyel lépett fel, hogy 
szeretne az Egészségház épületében rendelni. Ezt Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı asszony 
nagymértékben segítette. Maga a pályázat felér egy komoly dolgozattal, egy olyan tanulmánnyal, amit 
bármikor fel lehet használni. 
Eddig is jó kezekben volt az intézmény és úgy gondolom, hogy ez után is abban lesz. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Gratulálok Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı asszony munkájához. Mindig mondja, hogy milyen 
jó a táblázati rendszer egy beszámolónál. Ez valóban így van, mert így átláthatóbb az anyag. 
Gratulálok az elmúlt évekhez és a jövıhöz is sok sikert kívánok. Támogatom a pályázatot. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 
Basky András polgármester 
Egy nagyon alapos munka került a kezünkbe, ami jól fémjelzi ezt a munkát, ami ott zajlik. Három 
dolog nagyon fontos volt az intézményben. 
Számos szakrendelés biztosítottá vált. A lajosmizsei lakosság sarkalatos kiszolgáló pontja a labor, ami 
ugyan az önkormányzatnak a legtöbbe kerül, de ezt tovább kell vinnünk. Az Egészségház a 
lajosmizsei lakosokat szolgálja. Lajosmizse esetében azt támogatom, hogy a szakrendeléseket 
Lajosmizse Város Önkormányzata mőködtesse tovább. Józsáné dr. Kiss Irén pályázatát javaslom 
támogatni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még, 
Nagy Judit bizottsági tag 
Ez az elsı alkalom, hogy a bizottság tagjaként vehetek részt a bizottság ülésén és nem az anyag 
elıkészítıjeként. Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı asszonnyal együtt kezdtem dolgozni, 
kezdetben gyámügyi elıadóként, majd ı aljegyzıként folytatta munkáját, én jelenlegi munkakörömbe 
kerültem. Munkánkat akkor is, és ma is a szakmai együttmőködés jellemezte. Az egészségügyi ellátást 
1999-ben kaptam meg feladatként, elıkészítıje lehettem a Központi Orvosi Rendelı alapításának, 
csak úgy, mint 2000-ben az egészségügyi ellátás a szociális-, és gyermekjóléti alapellátások egy 
intézménybe történı összevonásának. A kezdeti idıszakban az intézményvezetı asszonynak sok 
hiányossággal kellett szembesülnie, a különbözı szabályzatok elkészítésétıl az ellátások folyamatos, 
zavartalan és jogszabályoknak megfelelı mőködtetéséig.  
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A három szakterület mindezeken túl hatalmas jogszabályterületet ölel fel, melyek alkalmazása, 
értelmezése szintén kiemelkedı fontosságú. Irénke lépésrıl lépésre, kiemelkedı szakmai tudással, sok-
sok munkával érte el eredményeit.  
Az, hogy ezt az intézményt ma intézménynek nevezhetjük, és büszkék lehetünk rá, elsısorban az ı 
érdeme. Támogatom Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı asszony kinevezését. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetıi beosztására 
kiírt pályázatok véleményezése tárgyában Józsáné dr. Kiss Irén pályázó által benyújtott pályázatot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
Bejelentem, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. A bizottság elfogadja, hogy Józsáné dr. Kiss Irén pályázó nem szavaz. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı nem 
szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2013. (I. 28.) Szakmai Szakértıi Biz. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti  
és Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására beérkezett 
pályázat véleményezése  

HATÁROZAT 
 

A Szakmai Szakértıi Bizottság megállapítja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására kiírt 
pályázati felhívásra a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül egy pályázat érkezett 
be. A pályázat a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel.  
A bizottság a pályázatot megtárgyalta, s az alábbi véleményt alakította ki: 
A pályázat minden részletre kiterjedı helyzetelemzésen alapul, reális célkitőzéseket fogalmaz 
meg. Feltárja a problémákat, azok megoldására javaslatokat tesz. 
A bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének javasolja Józsáné dr. 
Kiss Irén intézményvezetıi beosztására történı kinevezését. 
 
Határid ı: 2013. január 28. 
Felelıs:    A bizottság 

 
Józsáné dr. Kiss Irén pályázó 
Köszönöm a támogatást és a bizottság jó véleményét. 
 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Megköszönöm a bizottsági tagoknak és a külsıs tagoknak a munkáját, az ülést berekesztem 14.00 
órakor. 
 

K.mf. 
 
 

       Sebık Márta sk. 
       bizottság elnöke 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

 


