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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
20/2011. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
22/2012. (II. 29.) PTK hat. Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei  

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyén 
feltárt közegészségügyi hiányosságok 
megszüntetésére 

 
23/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata és a Lajosmizse Város 
Önkormányzata közötti együttmőködési  
megállapodás felülvizsgálata 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztés és Közbeszerzési Bizottság 2012. február 29- 
               én, du: 14.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  r e n d k í v ü l i  
               bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné jelezte, hogy nem tud jelen lenni, továbbképzésen van, Koller Dániel 
bizottsági tag is bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 

Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola 
igazgatója 

Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Nincs. 
 
A tantestületnek problémája van a gyermekek versenyre való szállításával 
kapcsolatban, küldtek egy beadványt a Képviselı-testület részére, s errıl a témakörrıl 
kellene beszélnünk a napirendi pontok után. 
 
Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a szemé- polgármester 
     lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szó- 
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     ló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításá- 
     ról 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András  
     tének …./2012. (…)  önkormányzati rendelete a 2011. polgármester 
     évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012.  polgármester 
     évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormány-  
     zati rendelet módosításáról 
4./ Intézkedési Terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Ott- Basky András 
     honos Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt közegész- polgármester 
     ségügyi hiányosságok megszüntetésére 
5./ Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Basky András 
     közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Képviselı-testület 2012. február 9-i ülésén elfogadta a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletét, melyben tévesen került meghatározásra az ebéd, 
valamint a hozzá kapcsolódó szállítás intézményi térítési díja.  
Két kategória van, a helyben fogyasztás, és az igénybevétel helyére történı szállítás. 
Az 1. számú melléklet szerint az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 
helyszínen történı fogyasztás esetén 397 Ft, az ebéd egy adagra jutó intézményi 
térítési díja az igénybevétel helyére történı szállítással 549 Ft.  A szociális törvény 
megengedi, hogy különbséget tegyünk. A helyben étkezıknél az elızı rendelet szerint 
a jövedelem 20 %-át nem haladhatta meg a térítési díj, a szállítással a jövedelem 30 %-
át nem haladhatja meg. Ez elfogadható-e? Van-e kérdés, vélemény, észrevétel az 
elıterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 

19/2012. (II. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 

 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások- 
  ról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását 
  az elıterjesztés 1 melléklete szerint. 
  Határid ı: 2012. március 1. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tételesen fel van sorolva, hogy miért volt szükséges a rendelet módosítása. Ezek a 
tételek önmagukért beszélnek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (II. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl  
szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2012. március 01. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Társadalmi és Sport Szervezetek részére van egy jóváhagyott támogatási keret. A 
bizottság tesz javaslatot, hogy a jóváhagyott támogatási keretbıl mennyit ad. Az idei 
keretösszeg 2 millió forint. Ebben az Ügyrendi és Sport Bizottság dolgozott sokat. Én 
el tudom fogadni a bizottság javaslatát. 
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Basky András polgármester 
Nem az önkormányzatnak a feladata, hogy ebbıl teljes mértékben a sport szervezet 
meg tudjon élni. Nem sok ez az összeg, amit adni tudunk. Elıször arról döntött a 
bizottság, hogy mely szervezetek azok, akiket nem javasol támogatni. Aki két 
kategóriában indult, csak az egyik formáját támogatja a bizottság. A bizottság úgy 
döntött, hogy a felnıtt labdarúgó csapatot nem támogatná. A Fınix Dance mőködési 
támogatását sem javasolná, valamint Kollár Petrát sem támogatná. A Nıi Kézilabda 
Club-ot egy verzióban támogatja. 50.000.- Ft-nál kevesebb támogatást nem javasolt 
adni. A végsı egyeztetésnél hasonló arányok voltak.  
 
Ismertetném az Ügyrendi és Sport Bizottság támogatási javaslatát a társadalmi és sport 
szervezetek vonatkozásában. 
 
- Lajosmizsei Sakk Kör:      100.000.- Ft 
- Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület:     75.000.- Ft 
- Asztalitenisz Club:      100.000.- Ft 
- Lajosmizse Városi Labdarúgó Club: (felnıtt labdarúgás) 125.000.- Ft 
- Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club: (utánpótlás nevelés) 350.000.- Ft 
- Lajosmizse Nıi Kézilabda Club:    150.000.- Ft 
- Lajosmizsei UKC:       100.000. Ft 
- Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület:      50.000.- Ft 
- Szarka Zoltán         - 
- Kollár Petra         - 
 
 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2:1 arányú szavazattal elfogadta a 2 millió forint 
felosztását. 
Azt szeretném elmondani, hogy úgy tudnánk még segíteni a sport egyesületeknek, 
hogy a terembérleti díjból és a sport célú bevételt sportcélra osztanánk vissza. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
A Fekete István Általános Iskola sport egyesülete honnan fog szerezni magának plusz 
pénzt? 
Basky András polgármester 
8-9 millió forint többletköltséget tudtak beszerezni a sportszervezetek pályázati 
pénzbıl, melybıl felszerelést tud vásárolni, terembért tud fizetni. Ez olyan segítség, 
ami megkönnyíti a csapat munkáját. Az iskola ebben nem sérülhet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
7-8 millió forint a társasági adóból beszedett összeg. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ehhez az önerınek ott kell lenni.   
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mi van az új sportcsarnok létesítésével?  
Elindult, hogy átadjuk a területet, tudnak a pályázaton dolgozni, hogy elinduljanak a 
dolgok.  
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Basky András polgármester 
Tegnap láttam egy látványtervet. Azt mondtam, hogy mindent el kell követni, hogy ez 
megvalósuljon. Négyzet alakú épület lenne, 490 fıs lelátóval, öltözıvel, kiszolgáló 
helyiségekkel, van benne konferencia terem. 500 millió Ft-ba bele kellene férni. Meg 
kellene vizsgálni annak lehetıségét, hogy az itt lévı meleg vizes kút mennyire 
alkalmas az épületnek a főtésére. Abban is gondolkodnak, hogy még a Városházát is 
lehetne főteni ezzel a meleg vizes kúttal. 
A focisták kérése, hogy egy mőfüves pályát szeretnének építeni 50 millió forint 
értékben. Erre kértek engedélyt az önkormányzattól, melyhez az elvi hozzájárulást 
meg kell adnunk. Ha ezt meg tudják építeni a TAO-s támogatásból, az 
színvonalasabbá teszi a sportcentrum környezetét. A Mizsei utcára lenne építve a 
csarnok, a parkolás a Mizsei utcán megoldható lenne? Az 5 %-os beépíthetıséget 
lehet, hogy meg kellene emelni 40 %-os beépíthetıségre. Mindkét projektet az 
önkormányzatnak támogatni kell elviekben. Pénzt nem tudunk adni hozzá, részesedni 
sem tudunk ebbıl, de a város fejlıdne ezzel. 
A bérleti díjból visszaadunk, úgy tudunk segíteni a focistáknak és a sportcsarnok 
megépítéséhez a TAO-ból tudnak segítséget kapni. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Az iskola tudott lekérni a TAO-s pályázatból? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Igen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönjük a sok hasznos információt. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a 
napirendhez? 
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 
(II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2012. (II. 29.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

a  2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. 
Határid ı: 2012. március 1. 
Felelıs:     A bizottság 

 
   
4./ Napirendi pont 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyén feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 



 7 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Intézkedési tervet kellett az óvodában készíteni az ÁNTSZ hiányosságokra. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı                                                                                                                                                                                                                                       
Az ÁNTSZ február 20-án helyszíni ellenırzésen volt a parketta ügyében és a csempe 
ügyében. A csempénél víz- csıtörés volt, de most már visszakerültek a csempék.  
A parketta ügy évek óta húzódik, hogy 4 csoport szobában javasolta a csiszolást, a 
pótlást, 2 csoportszobában a teljes cserét. Arra kértünk árajánlatot, - ha a fenntartó erre 
biztosítani tudja a pénzt jövıre – akkor szeretnénk ezt elvégezni. Elsı ütem a 
csiszolás, javítás lenne, ez 768.000.- Ft, a másik árajánlat 831.000.- Ft. Az új parketta 
és a szegıléc 600.000.- Ft, lerakása 831.000.- Ft. Az 1.421.000.- Ft-os összköltség a 
2013. év feladata lenne. Ennek a felújítási költségét a felhalmozási költségbıl kell 
finanszírozni.  A korhadt parketta nem óvodába való. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem lehetne azt, hogy a meglévı burkolatot hagyja, és ráteszi az új burkolatot? 
A parkettára kértem be árajánlatot, azt mondták, hogy a tölgy és az akác, ami bírja a 
terhelést. 
Köszönjük. Van-e még kérdés? Nincs. Javaslom a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde székhelyén feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
vonatkozóan az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2012. (II. 29.) PTK hat. 
Intézkedési terv a Meserét Lajosmizsei  
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyén 
feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
  székhelyén feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
  vonatkozóan az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. március 1. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Lajosmizse Város 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Változott a cigány önkormányzat neve, Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata lett. A volt cédulaházat visszaadták az önkormányzatnak. Ezeket 
kellett a megállapodásban rendezni. Megszületett a megállapodás. Örülök neki, hogy 
megoldódott ez a feladat. 
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Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Ami anyagot még kiosztottam, az még egyeztetésre vár. Összevont gazdálkodási 
szabályzat nem lesz az együttmőködési megállapodás melléklete, mert ha változtatás 
lenne Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata 
részérıl, akkor azt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé kell vinni. 
Apró Ferenc tett szóbeli észrevételt az együttmőködési megállapodással kapcsolatban.  
Az egyiket a megállapodás-tervezet 1. pontjához, ami arról szól, hogy a Roma 
Nemzetiségiségi Önkormányzat részére havi 16 órában ingyenes helyiséghasználatot 
biztosít. Ide kérné azt a kiegészítést Apró Ferenc képviselı Úr, hogy „munkaidın 
belül”. A másik kiegészítés a megállapodás-tervezet 10. pontjához kapcsolódik. 
A 10. pont így hangzik: „ A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához 
kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a képviselı-testületi 
tagok és tisztségviselık telefonhasználatát.” Az idevonatkozó javaslat az, hogy 
„kivéve a roma nemzetiségi képviselı-testületi tagok és tisztségviselık 
telefonhasználatát.”. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Ez elfogadható? Amennyiben igen, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Lajosmizse 
Város Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2012. (II. 29.) PTK hat. 
 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 és a Lajosmizse Város Önkormányzata közötti együttmőködési  
 megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálatát azzal a módosítás- 
 sal, hogy: 
1. pont: A helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére ha- 
vonta igény szerint, tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít 
egy helyiségre a Városháza épületében, valamint teremrendezési – és 
felszerelési tárgyakra. A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír 
arról, hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a 
Helyi Önkormányzattal közösen történik. 
10. pont:  A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó 
költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a roma nemzetiségi 
képviselı-testületi tagok és tisztségviselık telefonhasználatát.” 
Határid ı: 2012. február 29. 
 Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy olyan kezdeményezésrıl szeretnék beszélni, amit a nevelı-testület adott. A 
versenyzı gyermekeknek az utaztatására bizonyos pénzösszeget kér az 
önkormányzattól. Elhangzott, hogy 20.000.- Ft-ot kérnek. 301.487.000.- Ft az 
iskolának a költségvetése, ezt a 20.000. Ft-ot nem tudják finanszírozni. Ezt a 
nevelıtestületi kezdeményezést illetlen kezdeményezésnek tartom. Ha az én 
munkatársaim írnának ilyen levelet, én nagyon kellemetlen helyzetben tartanám 
magamat. A nevelı testületnek az a feladata, hogy az oktatást végezzék. Az iskolának 
van egy igazgatója, aki viszi a problémás dolgokat, akár ezt a 20.000.- Ft-os problémát 
is. Ezt a véleményemet elmondom a nevelı-testületnek is, hogy elsısorban forduljanak 
Sápi Tiborné Igazgató Asszonyhoz. Ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy a nevelıt-
testület tagjai elkezdjenek levelezni a Képviselı-testülettel. Én azt mondom, hogy 
tiszteljék az igazgatót annyira, hogy a 20.000.- Ft-os problémát ne a tantestület 
végezze. Mindenki maradjon a maga szerepkörében, az igazgató oldja meg a 
problémát. H az igazgató hoz problémát, s ha 20.000.- Ft-ról, azt meg kell tudni oldani 
a költségvetésbıl. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Amikor megszületett a költségvetés, én tájékoztattam a kollégákat arról. Elmondtam, 
hogy az adható juttatásoktól elesünk, például az utaztatás. Akkor volt egy verseny, s 
azt mondtam, hogy tessék indulni. Ez nekünk nagyon kellemetlen dolog, hogy menni 
kell a szülık felé, hogy ki az, aki tudná vinni a gyermekeket a versenyre. A szülı 
elvisz 4-5 gyermeket személygépkocsival, s mi van akkor, ha baj van. Nem 20.000.- 
Ft-ról van szó, hanem többrıl, mert fénymásoló papírból is kevesebbet kapunk, mint 
tavaly. Jelenleg 315.000.- Ft-os csıtörési számla van. Az ÁNTSZ feltárása kapcsán 
parkettajavítás, informatikai eszközöknek a pótlása stb. Az okozott a tantestületbe 
problémát, hogy erre sincs pénz. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az önkormányzat képzett egy céltartalékot. Ezt az önkormányzat felülvizsgálja a II. 
félévben és hogy hol van nagyobb probléma. Úgy gondolom, hogy ezt ott az 
intézmények visszakapják és vissza fog kerülni a pénzösszeg. Én azt mondom, hogy 
200.00.- Ft miatt ne tárgyaljunk. Ezt a problémát az intézményen belül kell kezelni az 
intézményvezetınek. Ha nem 20.000.- Ft-os probléma lesz, akkor ez nem itt 
tárgyalandó. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Nem az én fejem fölött nyúltak át, közösen csináltuk. Ez nekünk óriási volumenő 
probléma, csak az érzékeli, aki benne van. Ez nem 20.000.– Ft-os tétel, hanem 
legalább 100.000.- Ft-os tétel. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıfordult korábban is, hogy a szülı viszi a szakkörre a gyermeket? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A szülıknek kell megoldani a festést, az utaztatást is, akkor jogosan vetik fel, hogy 
miért maradjanak ebben az iskolában? 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Az a probléma, hogy ez a levél összeget nem tartalmaz. Ezt a pedagógusok 
segélykiáltásának tartom. Mellette még az is egy nagy szervezési kérdés és gond, hogy 
a szülıket szedje össze, aki be tudja vinni a gyermekeket a versenyre. A tehetıs szülı, 
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lefestette a tantermet, lefestette a padokat, kifizette azoknak az osztálypénzét, akik 
nem fizetik az osztálypénzt, s még azt is vállalja fel, hogy a gyermekeket beviszi a 
versenyekre. Nehezen hasonlítható össze az EGYSZI és az általános iskola. Nem a 
20.000.- Ft-on kell lovagolni, hanem mérlegelni kell a két intézmény állapotát és azt, 
hogy hogyan terhelik a költségek az intézményt. Amikor küzdünk azért, hogy itt 
maradjanak a gyermekek, hozzátartozik az is, hogy milyen eredményeket érnek el a 
gyermekek a versenyeken. Vétek elvenni a szülık és a gyermekek kedvét azzal, hogy 
nincs pénz. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az iskolában túlóra van, arra kapnunk kellene pénzt, de az sincs. Van egy lepusztult 
épület, várjuk is a pályázat sikerességét, de ez még csak egy szelete lesz annak, hogy 
elfogadható állapotban legyen a felújítással, de még ott van a melléképület is. Ez a 
kolléga, aki írta ezt a kérelmet, 50.000.- Ft-ot költött festésre. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem az a lényeg, hogy kinek volt ez a jajkiáltása, de ez akkor is probléma.  
Az életszínvonal romlása nálunk is tapasztalható. Felemelték a minimálbért és 
majdnem a kollégák felének fel kellett emelni a bérét, mert nem érte el még a 
minimálbért sem. Természetesen a gyermekek menjenek versenyre. Napi szinten a 
kollégáink többletmunkát végeznek. Túlóra nálunk soha nem volt. Az, hogy 20.000.- 
Ft-os problémával foglalkozzunk, az nem a bizottsági ülés feladata. 
Basky András polgármester 
Minden intézmény a saját maga problémáját érzi elsıdleges problémának. Akárhova 
megyünk, a helyzet sehol sem rózsás. Az, hogy a gyermekeket elviszik-e versenyekre, 
arra meg kell keresni a megoldást. A pedagógusnak kötelessége, hogy felkészítse a 
gyermekeket a versenyre. Nem egyedi eset, hogy a szülık elviszik a gyermekeiket a 
versenyekre. Azt gondolom, hogy még mindig nem állunk rosszul még ezen 
körülmények között sem, amilyen helyzetben a  lajosmizsei gazdálkodás van. Hála 
Istennek, hogy intézményeinkkel jelenleg nincs probléma. Az a felújítás, ami fog 
lenni, nagyon sokat fog javítani ezen a helyzeten. Jött a pedagógusoktól levél, lehet, 
hogy nem a pedagógusoknak kellett volna ezt írni. Azt kérem, hogy az Igazgató 
Asszony írja le, hogy milyen költségekkel lehet számolni a versenyeztetés kapcsán, 
milyen versenyek vannak, ez mennyibe kerül? A gyermekeket versenyeztetni kell, de 
mindenkinek keresni kell a megoldást, s úgy le csak mőködıképes. Minden oldalnak 
garancia van, de mint ahogy eddig is megoldottunk minden problémát, ez után is meg 
fogjuk oldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm.  
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. Köszönöm. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem 15.20 órakor. 
 

K.mf. 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
     PTK elnök        jegyzı 
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