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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. december 19-én, du:  

     13.00 órakor megtartott bizottsági ülésén megjelentekrıl 
 
Jelen vannak:   Sebık Márta   ÖIB elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
dr. Bartal Sándor és Baranyi-Rostás Rodrigó bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert, 
megkérdezem, hogy van-e még más önálló napirendi pont tárgyalására javaslat? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a „Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítása” tárgyú elıterjesztés kerüljön felvételre. Aki egyetért 
ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Basky András 
     Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása   polgármester 
2./ Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali Basky András 
     ellátásának biztosítása      polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának 
módosítása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Kocsis Györgyné Intézményvezetı Asszonyt, hogy mondjon errıl néhány 
szót. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az alapító okirat módosítására azért van szükség, mert az új köznevelési törvény 
kimondja, hogy az intézményeknek 2012. december 14-ig módosítani kell az alapító 
okiratot. Az intézményeknél az óvoda vonatkozásában a székhelyre, 
intézményegységre, tagintézményre, telephelyre vonatkozó törvény adta változásokat 
kötelezıen bele kellett tenni az alapító okiratba. A tagintézményeknél eddig 
telephelyenként szerepelt a Rákóczi úti óvoda, a törvényi elıírás tagintézményenként 
említi, s a feladat ellátási helyeket is szerepeltetni kell. A jogszabályokban 
meghatározott feladatoknál is olyan jellegő változás volt, hogy a logopédiai ellátás 
kikerült az intézményi feladatsorból. 
Az ellátási területünk a bölcsıde vonatkozásában ugyanaz maradt. A vagyonnál is 
nyilatkozni kellett, itt az elızı alapító okirat szerint jártunk el. Az alapító okiratot felül 
kellett vizsgálni és kiegészíteni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A felsılajosi óvoda, iskola tekintetében mi a helyzet? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A további idıszakban is tagintézmény marad. Szakmailag ık ehhez ragaszkodnak. A 
szakmai munkából ık is profitálnak. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Egyelıre továbbmegy ez a társulás ilyen formában, ahogy van. A felülvizsgálatra a 
határidı 6 hónap (június 30.) Az új önkormányzati törvény teljesen új alapokra helyezi 
a társulási megállapodásokat, nem enged csak jogi személyiségő társulásokat 
létrehozni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e más egyéb kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2012. (XII. 19.) ÖIB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító 
  Okiratának módosítását az elıterjesztés határozat-tervezetének megfe- 
  lelıen. 
  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Muhariné Mayer Piroska aljegyzıt, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Erre az elıterjesztésre azért volt szükség, mert Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete az elmúlt ülésén döntött arról, hogy meg kívánja szüntetni a 
kistérségi társulást. A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás keretén belül biztosítottuk. A Társulásban résztvevı 
önkormányzatok képviselı-testületei a Társulás 2012. december 31. napjával történı 
megszőnésérıl döntöttek. A Polgármester Úr részt vett ezen az értekezleten. A 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása 
kötelezı önkormányzati feladat. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a kötelezıen 
ellátandó feladatairól gondoskodjon. A Fıplébániai Karitász Alapítvány jelentkezett 
nálunk, megkértük, hogy egy feladat ellátási szerzıdést nyújtsanak be. A Polgármester 
Úr arra kapna felhatalmazást, hogy folytassa le a tárgyalásokat. Ha megérkezik a 
feladat ellátási szerzıdés, akkor a 2013. januári képviselı-testületi ülésre beterjesztjük. 
Basky András polgármester 
Jelenleg is a Fıplébániai Karitász Alapítvány segítségével látjuk el, de most kikerült a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, s a továbbiakban is a Fıplébániai 
Karitásszal szeretnénk ellátni. İk ezért 150.000.- Ft-ot kérnek, s így a kötelezı 
feladatainkat el tudjuk látni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nagyon lelkiismeretes szervezet a Fıplébániai Karitász Alapítvány. Azt javaslom, 
hogy a szerzıdést kössük meg velük. Hatalmazzuk fel a Polgármester Urat arra, hogy 
a soros Képviselı-testületi ülésre készítse elı a pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása érdekében Fıplébániai Karitász 
Alapítvánnyal kötendı ellátási szerzıdés tervezetét, és azt terjessze a Képviselı-
testület elé. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
86/2012. (XII. 19.) ÖIB hat. 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
13.30 órakor, munkánkat összevont ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 Sebık Márta  sk.    Kutasiné Nagy Katalin 
  ÖIB elnöke     jegyzı távollétében: 
 
 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
       aljegyzı 
 
 
   
     
 
   


