
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült:  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. február 29-én, de:  
                 10.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel, dr. Bartal Sándor, Nagy Erzsébet bizottsági 
tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola 
      igazgatója 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképtelen, mert a 7 fı bizottsági tagból 3 fı van 
jelen, így a napirendeket érdemben nem tudjuk tárgyalni. Egy-két dolog viszont van, 
amit szeretnék megbeszélni, amihez nem kell határozatot hozni. 
1./ Fekete István Általános Iskola tanulóinak versenyekre utaztatása. Kaptunk a 
pedagógusoktól egy beadványt, miszerint ehhez támogatást kérnek. Felmerült az is, 
hogy a szülı vigye a gyermekét a versenyekre. Mi a helyzet ez ügyben? 
Basky András polgármester 
Ha a szülı elviszi a gyermekét a versenyre, akkor a felelısség az övé. Vagy meg 
tudjuk oldani a szülıvel, vagy a saját gépkocsi állományunkkal. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Megköszönnénk, hogy ha három alkalomra kaphatnánk támogatást. 
Basky András polgármester 
Három lehetıség van a gyermekek versenyre szállítását illetıen: szülı, meglévı 
gépkocsi állomány, vagy különjárat.  Garantálni fogjuk, hogy a gyermekek ne 
maradjanak itthon a versenyekrıl. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Skultétiné Ibolya megkeresett engem és gazdag programban mutatta be az idei évi 
elképzeléseit a helytörténeti tevékenységgel kapcsolatban. Ehhez volna egy 
tiszteletteljes kérése. 3,5 millió forintos költséggel kezdi tevékenységét és ennek 
kigazdálkodásához szükség van reklámozásra, de az ehhez szükséges pénzek nem 
állnak rendelkezésre. A múzeumlátogatásra nem tudnak támogatókat toborozni, így a  
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reklámcédulákra utánrendelést szeretnének, ami 100.- Ft/db, s 500 db-ot szeretne 
kérni, ez 50.000.- Ft-ba kerülne, s ennek átvállalását szeretné. 
Basky András polgármester 
Ez költségvetés témája lesz. Márciusban lesz testületi ülés, ahol a lajosmizsei 
kulturális programot el fogjuk fogadni, s meg fogjuk tudni oldani, hogy ı ezt a 
szórólapot meg tudja rendelni. Egy levelet fogunk írni. Keressük a megoldást erre a 
dologra. 
Van egy olyan aktív kapcsolat és tevékenységi kör a Helytörténeti Egyesület részérıl, 
ami eddig nem volt tapasztalható. Most már a helytörténeti győjteményt is 
büszkeséggel mutogathatjuk a látogatóknak. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezen témák voltak, amiket szerettem volna megbeszélni. Köszönöm a jelenlevıknek a 
részvételt. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Holminé Sebık Márta sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
    ÖIB elnöke           jegyzı 
 


