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Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
N y í l t  bizottsági ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2012. július 3. 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
51/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és  

Könyvtára Alapító Okiratának felülvizsgálata 
 
52/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. XIX. Lajosmizsei Napok programjának 

elfogadása 
53/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 

támogatása 
54/2012. (VII. 03.) ÖIB hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 

Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati 
követelésrıl lemondás 

 
55/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú,  

„Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 
rekultivációja” cím ő pályázat megnövekedı 
önrész  rendelkezésre állása. 

 
56/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú,  

„Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó  
rekultivációja” cím ő pályázat megnövekedı 
önrész  rendelkezésre állása. 

57/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Lajosmizsei Város Önkormányzat részére 
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása 

 
58/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

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

 
59/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás 

további mőködtetése 
 
60/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Z á r t   ü l é s i     h a t á r o z a t 
 
61/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményei Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. július 03-án, délelıtt  
                9.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott N y í l t bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó és dr. Bartal Sándor bizottsági tagok bejelentéssel vannak 
távol az ülésrıl 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintézı 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettese 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 bizottsági tagból 5 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. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek  …./2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi  polgármester 
     költségvetésérıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Ala- Basky András 
     pító Okiratának felülvizsgálata     polgármester 
3./ XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása  Basky András 
         polgármester 
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4./ Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás  Basky András 
     további mőködtetése      polgármester 
5./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Közalkalmazotti jogviszony, magasabb vezetıi beosztás Basky András 
     megszőnése lemondással     polgármester 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A meghívó szerinti 2./ napirendi pont tárgyalásával kezdjük ülésünket, mivel az 1/ 
napirendi pontot a polgármester Úr jelenlétében szeretném tárgyalni, s İ késıbb fog 
érkezni. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának 
felülvizsgálata 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az alapító okirat módosítását azért kellett megtenni, mert új tevékenységek /könyvtári, 
múzeumi/ kerültek felvételre az alapító okiratba. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzáfőznivalója ehhez? Nincs. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
51/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és  
Könyvtára Alapító Okiratának felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyv- 
  tára Alapító Okiratának módosítását. 
  Határid ı: 2012. július 3. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
XIX. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elkészült az idei Lajosmizsei Napok programtervezete. Az események három napra 
tevıdnek, augusztus 18-19-20-ra. Korábban úgy döntöttünk, hogy jobb, ha 
megnyújtjuk az eseményeket, akár egy hétre is lehet programokat szervezni, nem egy 
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napon van megtartva minden. Tavaly a Mővelıdési Ház udvar részében volt 
megszervezve. Most ilyen program nincs, ami ott lenne megtartva. 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Polgármester Úr kérése volt, hogy kinn a szabadban is tartsunk rendezvényt. Mivel 
sokba kerül a központi parkba történı kitelepülés, így a hangosítók és egyéb kellékek 
kiszerelési költsége, ezért döntöttünk úgy, hogy két nap legyen kint a központi 
parkban, s az ünnepi mősor lesz a mővelıdési házban. Egy kiállítási programmal 
bıvült még a tervezet. A végleges mősort csütörtökig le kell adni a nyomdánál. A 
teljesen kész program tervét csütörtökön a testületi ülésre tudom hozni. Az elsı verzió 
az volt, hogy a tópartra hozzuk a rendezvényt, de ez mégsem lehetséges. 
 
Polgármester Úr is csatlakozott az üléshez 9.15 órakor. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele a napirendhez? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a XIX Lajosmizsei Napok program-tervezetét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
XIX. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek a 2012. évi augusztus 18-20-án megrendezésre 
  kerülı XIX. Lajosmizsei Napok program-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  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 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hónapról hónapra a gazdálkodás folyamán keletkezett korrekciókat végig kell vezetni 
az önkormányzat költségvetésén.  Ilyen a közfoglalkoztatás támogatására kapott pénz 
átvezetése, a folyamatban lévı pályázatainknak a 2012. január 1-jén életbe lépı ÁFA 
törvény miatt származó ÁFA növekedésbıl származó plusz 2 %, a használt gazdasági 
gép átcsoportosítása. Az elıterjesztés 4. pontjáról mit kell tudni? 
Basky András polgármester 
Az alapítványon keresztül pályáztunk, és nyertünk pénzt, és használt munkagépet 
fogunk vásárolni. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıterjesztés 6. pontjáról mit kell tudni? 
Basky András polgármester 
A közalapítvány a benyújtott pályázatra 22.723.000.- Ft összegő támogatást szeretne 
igényelni Lajosmizse Város Önkormányzatától, mivel a pályázat utófinanszírozású. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A Lajosmizséért Közalapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása 
érdekében a 1025741 azonosító számú, Külterületi földutak karbantartása, javítása 
célterületre 2011. október 27. napon pályázatot nyújtott be, amelyet a Közremőködı 
Szervezet 8310673796 azonosító számon vett nyilvántartásba. A pályázat 
utófinanszírozású, ezért bruttó 22.723 eFt összegő támogatást igényel Lajosmizse 
Város Önkormányzatától.  A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése 
szabályozza, hogy „Civil szervezetnek visszatérítendı támogatás csak úgy nyújtható, 
ha a visszatérítési kötelezettség nem haladja meg a civil szervezet rendelkezésre álló 
vagyonát.” A Lajosmizséért Közalapítvány részére elküldésre került a megállapodás 
tervezete, mely tartalmazza a támogatási összeg visszafizetési kötelezettségét. A IV. 
határozat kiegészítendı: visszatérítendı támogatást nyújt az önkormányzat, a 
visszautaláshoz a bankszámla megjelölésével. Fontos, hogy 2012. december 31. napig 
a megjelölt összeg visszaérkezzen az önkormányzat részére. 
Basky András polgármester 
A 22.723.000.- Ft ÁFÁ-ját az önkormányzatnak kellett volna befizetni, ezért kellett az 
alapítványnak pályázni. Átadtuk a pénzt a közbeszerzés lebonyolítására. Kötünk egy 
szerzıdést velük, hogy az eszközöket az önkormányzat használja. Múltkor az 
alapítványi kuratórium problémázott azon, hogy hitelt nem adhat az önkormányzat, 
csak támogatást. Nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt a verziót fogadjuk el, a 
bizottság ezt támogatná, s kiegészítve a határozatot azzal, hogy az önkormányzat 
visszatérítendı támogatást nyújt. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Amikor elkezdıdött ez a pályázat, az alapítvány támogatta.                                                                     
Egy új eszköz beszerzésre kerül az alapítványhoz, ezt az eszközt az alapítványnak 
Mőködtetni kell, bérbe nem lehet adni, arra bért, járulékokat kell elszámolni. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A Lajosmizséért Közalapítvány lesz az eszközök tulajdonosa és üzemeltetési 
szerzıdést köt Lajosmizse Város Önkormányzatával. Egyedül azt köti ki a pályázat, 
hogy nem adhatja el és nem adhatja bérbe. A mi szempontunkból visszatérítendı 
támogatásról lehet szó. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs?  
Határozati javaslatként javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének, hogy nyújtson visszatérítendı támogatást az alapítvány részére 
visszafizetési kötelezettséggel, s kötelezze az alapítványt arra, hogy az Önkormányzat 
K&H Banknál vezetett bankszámlájára utalja vissza a nyújtott összeget. Ezzel 
egészüljön ki a IV. határozat-tervezet. 
Basky András polgármester 
Nekem az a kérésem, hogy a határozat-tervezetet és azt a kormányrendeletet Marton 
Ferenccel és Herceg Józseffel egyeztessék. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Rendben van, aki egyetért az elıterjesztés IV. határozat-tervezetével, s az elızıekben 
elhangzott határozati javaslat kiegészítésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
53/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
  Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés IV. határozat-tervezetét fo- 
  gadja el az alábbi kiegészítéssel: 
  A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy nyújtson visszatérí- 
  tendı támogatást az alapítvány részére visszafizetési kötelezettséggel, s  
  kötelezze az alapítványt arra, hogy az Önkormányzat K&H Bank- 
                      nál vezetett bankszámlájára utalja vissza a nyújtott összeget a támogatás 
                      folyósításától számított 5 munkanapon belül. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
V. határozat-tervezet: LAHA. Három éves részletfizetési kedvezményt adtunk a 
LAHA-nak. 1.656.000.- Ft-ot 3 évre kell elosztani. A tartozást elengedni nem lehet, de 
azt látjuk, hogy a tevékenység mőködik, szép és színvonalas rendezvények vannak, a 
LAHA dolgozik, termel, ezt le lehet számlázni az önkormányzatnak és az 
önkormányzat visszafizeti. Ott termelı tevékenység van. 
Skultétiné Ibolya 
A tevékenység és a győjtemény a LAHA tulajdona. Ennyi pénzt nem tudunk 
megkeresni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A múzeumi tevékenységet a Mővelıdési Ház úgy látja el, hogy köt egy szerzıdést a 
LAHA-val, melyben le kell rögzíteni, hogy milyen tevékenységet nyújt a LAHA és 
milyen anyagi feltételekkel. Nem a Mővelıdési Háznak kell felvenni történészt, hanem 
azt biztosítja a LAHA. A Mővelıdési Ház alapító okirata e tevékenységgel módosul. 
Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudja látni, az önkormányzat finanszírozást nyújt a 
Mővelıdési Ház részére, melybıl a szerzıdés szerinti összeget az Intézmény kifizeti a 
LAHA-nak. 
Basky András polgármester 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséig ezt végig kell nézni. 
A bizottság azt mondja, hogy ezt a határozatot nem fogadja el. A PTK ülésén 
megszületik a döntés. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki egyetért azzal, 
hogy az elıterjesztés V. határozat-tervezetét a bizottság nem fogadja el, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
54/2012. (VII. 03.) ÖIB hat. 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel  
szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondás 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága nem fogadja el az  
  elıterjesztés V. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Skultétiné Ibolya LAHA vezetıje 
Az eddigi munkát nem lehetne figyelembe venni? A tartozásunkat kiegyenlítettük 
azzal, hogy a tárgyakat átadtuk. A pervesztési költség van. 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az 1.600.000.- Ft-ot a LAHÁ-nak vissza kell fizetni az önkormányzat részére 3 éves 
részletfizetési kedvezménnyel. 
 
Ezek után a többi határozat-tervezetet is megszavaztatom. 
 
I.. határozat-tervezet: A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse 
település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész 
rendelkezésre állása. 
Aki az I. határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú,  
„Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 
rekultivációja” cím ő pályázat megnövekedı önrész  
rendelkezésre állása. 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
II. határozat-tervezet: A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse 
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” címő pályázat megnövekedı önrész 
rendelkezésre állása. 
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Aki a II. határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú,  
„Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó  
rekultivációja” cím ő pályázat megnövekedı önrész  
rendelkezésre állása. 

 HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
III. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzat részére használt 
mezıgazdasági munkagép vásárlása 
Aki a III. határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat részére használt  
mezıgazdasági munkagép vásárlása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés  III. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szavazásra bocsátom az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-módosítást. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2012. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 

 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke: 
Körünkben van Kocsis Györgyné óvodavezetı, aki kéréssel szeretne fordulni az 
önkormányzat felé, azonban egyéb elfoglaltsága miatt ülésünkrıl távoznia kell, ezért 
kérem, hogy részére a szót adjuk meg. 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A márciusi ülésen határozat született. Az ÁNTSZ ellenırzése során megállapította, 
hogy hat csoportszobában a parkettákat részben csiszoltatni, részben cserélni kell. Az 
önkormányzat a határozatban vállalta a négy csoportszoba parkettájának felújítását 
2012. szeptember hónapig két csoportszobában a parketta cseréjét 2013. évre. A négy 
csoportszobának a javítását augusztus hónapban el kell végezni, mivel szeptember 1-
jétıl már fogadjuk a gyermekeket. A határozatban úgy szerepel, hogy a 2012. évi 
költségvetésébıl jelen évben az intézmény valósítja meg a felújítást. Az intézmény 
költségvetésében ez a 768.000.- Ft nem áll rendelkezésre. A hiányosságot a nyár 
folyamán meg kell szüntetni, de hogyan álljunk neki ennek a feladatnak? Egyébként a 
hat csoportszobának a teljes költsége 1.589.000.- Ft lenne. Már jeleztük az 
önkormányzat felé, hogy erre nekünk nincs fedezetünk. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem lehetne úgy, hogy a céltartalékból megoldani? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A 2012. évi költségvetési rendeletünk módosítása tartalmazná, ha a tájékoztatás a 
megfelelı idıben és módon történt volna. 
Basky András polgármester 
A céltartalékból meg lehet oldani, a munkát meg kell rendelni és hozzátesszük a pénzt. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Köszönjük szépen. 
 
 
5./ Napirendi pont 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a szolgáltatás eddig is mőködött Lajosmizsén. A továbbiakban is szükség van rá, ez 
a költségvetésnek 204.000.- Ft-jába kerül. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



 10 

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás 
további mőködtetése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek a pszichológusi és gyógypedagógusi fel- 
  adatellátás további mőködetésére vonatkozóan az elıterjesztés ha- 
  tározat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont folytatása 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Részt vettem az OVI-s gálán. Köszönöm az óvónık munkáját. A Mővelıdési Házban 
telt ház volt. Szívvel, lélekkel csinálták a gyermekek a produkciót. Szenzációs és 
gyönyörő volt ez az egész. Nem tudom, hogy mi öli ki ezt a lelkesedést a 
gyermekekbıl az iskolás korban?  
Szeretném megkérdezni Kocsis Györgynét, hogy mennyi volt a bevételük? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
216.000. –Ft volt a bevételünk, egy udvari játéknak az ára. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én is szeretnék gratulálni az óvodának a sikeres rendezvényhez.  
Én arra a kérdésre válaszolnék, hogy miért van az, hogy iskolás korukra a 
gyermekekbıl elmúlik a lelkesedés. Nekem nagyon jól esett volna és az iskolának is, 
hogy ha az elmúlt bizottsági ülésen elismerı szót kaptunk volna a családi szombatról. 
A labdarúgó Európa bajnokságot hozom fel példának, hogy amikor az olaszok nem 
nyertek, egyetlen egy olyan nyilatkozat nem volt, amivel elmarasztalták volna a 
vesztes félt. Ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy a jót kellene erısíteni az iskolás 
gyermekekben, pedagógusokban, s nem a rosszat. Az óvoda ezt megkapja, de az iskola 
nem. Az iskolában már komoly tanítási és értékelési munka folyik. A gyermekeket 
értékelik a szülık háttérmunkájával. A szülı nem biztos, hogy azt kapja, amit elképzel. 
Azt kellene értékelni a nyilvánosság elıtt, ami jó. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én az iskolát nem bántottam. Ez nem az iskola ellen irányult. Az OVI gálán elıször 
voltam, az iskola gálán nem voltam. Nem a pedagógusokat bántottam, hanem az 
óvodát dicsértem. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Köszönjük a dicséretet, nagyon pozitív és jó érzés számunkra. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
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megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 
10.15 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Munkánkat, ahogy említettem 10.40 órától nyílt ülés keretében folytatjuk tovább. 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének 
gazdasági vezetıi beosztására pályázat kiírása 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
E rész keretében Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag szeretne szólni. Megadom neki a 
szót. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Volt, amikor arról beszéltünk, hogy az IGSZ-nek a megszüntetését meg kellene 
fontolni, és hogy a feladatokat átvenné a Polgármesteri Hivatal a létszámmal együtt. 
Bíró Tiborné nyugdíjba megy és Terenyi Józsefné is nyugdíjba megy. Két fıvel 
csökken a létszám, s a legaktuálisabb alkalom arra, hogy átkerüljön a Polgármesteri 
Hivatal feladatkörébe, ebben az esetben nem kell kiírni a vezetıi pályázatot.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezzel várni kellene, mert nem tudjuk, hogy a járások hogyan alakulnak. Nem írnánk ki 
pályázatot, hanem egy megbízott vezetıvel dolgozna az IGSZ. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szeptember 3-i hatállyal ki kell nevezni egy helyettes vezetıt határozott idıre 
december 30-ig. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a 
gazdasági vezetıi álláshely megüresedése esetén annak betöltésérıl a munkáltató 
haladéktalanul köteles gondoskodni. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti idıszakra 
a munkáltató gazdasági vezetıi feladatok ellátására az Ávr-ben meghatározott 
végzettségő közalkalmazottat jelölhet ki.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Eddig is Veszelszki Klára látta el a vezetı helyettesi feladatokat. 
Nagy Judit irodavezetı 
Veszelszki Klára jelenleg nem felel meg az említett jogszabályban meghatározott 
képesítési elıírásoknak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az a javaslatom, hogy 2012. július 9-tıl helyettes vezetıként Veszelszki Klárát 
kinevezi az IGSZ vezetıi állásra a pályázat lebonyolításáig. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Azt nem lehet, hogy nem írunk ki pályázatot? 
Nagy Judit irodavezetı 
Korábban a kormányrendelet erre vonatkozó rendelkezéseirıl már adtam tájékoztatást, 
ezeket az elıterjesztés részletesen tartalmazza. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A pályázat benyújtásának határideje mikor lesz?  
Nagy Judit irodavezetı 
Az elıterjesztésben lévı határozat-tervezet a jogszabályokban meghatározott határidık 
számításával történt. Figyelembe kell vennünk a KSZK honlapján történı 
megjelenésre a pályázat benyújtására, a pályázat elbírálására vonatkozó határidıket, 
melyeket jogszabály rögzít. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A megbízás feltételeivel rendelkezni kell a pályázat benyújtásának napján, vagy 
dönthetünk úgy is, hogy levesszük a napirendrıl. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Akkor hozzunk olyan határozatot, hogy a várható átszervezések miatt bizonytalanná 
vált az IGSZ mőködése, ezért nem írunk ki pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2012. (VII. 3.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 

 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága azt javasolja a Képvi- 
  selı-testületnek, hogy mivel a várható átszervezések miatt bizonytalan- 
  ná vált az IGSZ mőködése, ezért ne írjon ki pályázatot Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete gazdasági 
  vezetıi beosztására. 
  Határid ı: 2012. július 5. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy a nyílt ülési napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem. 
 

K. m. f. 
 
 
 Holminé Sebık Márta sk.    
         ÖIB elnöke 
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