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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
36/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
37/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa  Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról 

 
38/2012. (V.29.) ÖIB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  

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

 
39/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és

  bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben   
                      óvodai csoportok számának meghatározása 

 
40/2012. (V. 29.) ÖIB hat. benyújtása az ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-

3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra 
 
41/2012. (V. 29.) ÖIB hat. ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 

azonosító számú pályázat benyújtásához 
kapcsolódó döntés  

 
42/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Fenntartó támogató nyilatkozata „A munka és a 

magánélet összehangolását segítı munkahelyi 
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” 
címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú 
pályázat benyújtásához 
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43/2012. (V. 29.) ÖIB hat. A munka és a magánélet összehangolását segítı 
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas 
munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 
azonosító számú pályázat benyújtásához 
kapcsolódó döntés 

 
44/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
 
 45/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

átfogó beszámolója a 2011. évben végzett 
tevékenységérıl 

 
46/2012. (V. 29.) ÖIB hat. A Fekete István Általános Iskola és Kollégium 

vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.) 
határozat végrehajtása 

 
47/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  

és Szociális Intézményének átfogó beszámolója  
2011. évben végzett tevékenységérıl 

 
48/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei- 

nek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 
2011. évi tevékenységérıl 

 
49/2012. (V. 29.) ÖIB hat.          Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
                                                beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról 
 
50/2012. (V. 29.) ÖIB hat. Poór Sándor és Poór Gabriella egyéb  

önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának 
megszerzésére irányuló kérelme 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. május 29-én, a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:   Holminé Sebık Márta  ÖIB elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Nagyszabóné Borbély Ella és Koller Dániel bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 

Nagy Judit irodavezetı 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajos    
Kirendeltség vezetıje 

      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Vass Magdolna 
      Svébisné Mészáros Magdolna, 
      Bay Tímea 
      Turupuli Péterné irodavezetı 
       Klára IGSZ vezetı helyettese 
       Györgyné óvodavezetı 
       Fekete István Általános Iskola igazgatója 
       települési képviselı 
      dr. Dutkon Alexandra házi fogorvos 
      dr. Mészáros Petike Zsuzsanna 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
bizottságunk 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. 
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Napirendi pontok.        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü-  Basky András 
     letének …../2012. (…..) önkormányzati rendelete a háziorvosi, polgármester 
     házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005.  
     (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     ……./2012. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica polgármester 
     Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (…..) önkormányzati rendelete a 2012. évi költség- polgármester 
     vetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
4./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdé- Basky András 
     ben a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok polgármester 
     számának meghatározása 
5./ Fenntartó támogató nyilatkozata az „Óvodafejlesztés” címő, Basky András 
      TÁMOP-3.1.ll-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásához polgármester 
6./ A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásában  Basky András 
     hozott 64/2012. (IV. 26.) határozat végrehajtása   polgármester 
7./ Fenntartó támogató nyilatkozata „A munka és a magánélet Basky András 
     összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések – Rugal- polgármester 
     mas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú 
     pályázat benyújtásához  
8./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai Basky András 
     ellátásának értékelése       polgármester 
9./ Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András 
     számolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl   polgármester 
10./ Lajosmizse Város Önkormányzata  Egészségügyi, Gyermek- Basky András 
      jóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2011. polgármester 
      évben végzett tevékenységérıl 
11/ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Basky András 
      Szervezete átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl polgármester 
12/ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a  Basky András 
      2011. évben végzett munkájáról     polgármester 
13/ Poór Sándor és Poór Gabriella egyéb önkormányzati lakás  Basky András 
      bérleti jogviszonyának megszerzésére irányuló kérelme  polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az önkormányzat új közterületek kialakítását végezte az utóbbi idıszakban, új 
utcanevek kerültek meghatározásra, s ezek az utcanevek nem lettek besorolva egyetlen 
körzetbe sem. A fogorvosokkal való egyeztetés nem járt eredménnyel. Leültem a 
fogorvosokkal beszélgetni. Azt kértem, gondoljuk át a körzeteket és osszuk szét újra. 
A két régi fogorvosunkat kértem, hogy támogassák az új pályakezdı fogorvost, ezt 
nem tették meg, ık annak idején megkapták. A melléklet szerint a felosztás 
megtörtént. Kérdezem, hogy a bizottsági tagoknak van-e hozzáfőznivalójuk? Az 
önkormányzatnak olyan szerzıdést kell kötni a fogorvosokkal, hogy csak abban az 
esetben módosíthatja a szerzıdést, hogy ha közös megegyezés, vagy valami konkrét 
oka van, ez nem így van. 
Orbán Antal települési képviselı 
Ez nem korrekt, egy igazságosabb elosztást kértem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezt kértem én is, de ez nem sikerült. 
Orbán Antal települési képviselı 
Mikor tudunk ezen változtatni? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha olyan lesz a jogi helyzet. Nem tudtam mit tenni. A polgármester Úr sem tudott mit 
tenni, rákényszeríteni nem tudom İket a változtatásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Új város, Barakklakás címek vannak még? 
Basky András polgármester 
Amíg mindenki át nem vezetıdik, addig vannak ilyen címek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más észrevétel van-e? Nincs. Aki a körzetek módosítását elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, 
  házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) 
  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A jogszabályi környezet megváltoztatásának köszönhetıen az önkormányzati 
rendeletet hozzá kell igazítani. Újra kiírásra kerül ez a pályázat. Nekem az a 
problémám, hogy kevés pályázó van. A jövedelemhatár miatt lehetséges? Nem tudom, 
hogy nem lehetne-e nagyobb teret adni ennek. A tanuló gyermekeink havonta 15.000.- 
Ft-ot kaphatnak 10 hónapon keresztül. A honlapon tesszük közzé és a hirdetı táblán. 
Basky András polgármester 
A fıiskolán is tudják, hogy mikor van a beadási határidı, és a fiatalok is tudják ezt. Itt 
a jövedelemhatár, ami gátat szab. Ha magasabb lenne a jövedelemhatár, akkor az 
önkormányzat nem tudná ezt a költséget vállalni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lehetne-e a Hírlapban megjelentetni? 
Basky András polgármester 
Igen, ha a pályázati kiírás idején jelenik meg a Hírlap. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló rendelet-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Bursa  
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
  Ösztöndíjról szóló rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  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 elnök 
A költségvetésbıl gazdálkodó szervezeteknek át kell vezetni a költségvetési sorokat. 
Minden hónapban jóvá kell hagyni az önkormányzat pénzmaradványát. A Fekete 
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István Általános Iskola központi épületének részében csıtörés következett be. A 
javítás költsége 1.352.956.000.- Ft. A biztosító felé a kárbejelentés megtörtént. 
250.000.- Ft-ot térít. A különbözet 1.102.956.- Ft, melyet az önkormányzat a 2011. évi 
pénzmaradványából képzett általános tartalékából biztosít. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde fızıkonyháján a 
Filantrop Kft helyszíni ellenırzése során megállapították, hogy a gázzsámoly készülék 
cseréje és a konyhai szellızık beépítése szükséges, mely elengedhetetlen a 
biztonságos mőködéshez. A beruházás összege: 345.821 Ft, melyet az önkormányzat a 
2011. évi pénzmaradványából képzett általános tartalék biztosít. 
A közoktatási intézményben foglalkoztatottak részére a kiemelkedı munkavégzésért 
járó kereset-kiegészítés rendezése. 
A Fekete István Általános Iskola pedagógusai számára 2012. évben esedékes orvos 
egészségügyi vizsgálat összegét a céltartalék - intézmények mőködési kiadása 
biztosítja. 
Az Egészségház által lefolytatott 2011. évi rehabilitációs hozzájárulás önellenırzése 
során 1.953 eFt bevétele keletkezett. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, vagy el lehet fogadni ezeket a módosításokat? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Köszönjük ezt a segítséget. Május elején polgármester Úrnak jeleztem, hogy áprilisi 
zárással a megnövekedett túlórák miatt a bérelıirányzatunk nem fedezi a kiadást. Az 
óta még nagyobb hiányzásaink vannak, ezek fıként betegségbıl adódnak. Szeretném, 
hogy beszéljünk errıl. 
Basky András polgármester 
Ez a levél megérkezett, de az intézménynek a problémáját meg kell oldani. Soha nem 
volt az, hogy ha valamelyik intézménynek problémája volt, s az önkormányzathoz jött, 
hogy ne segítettünk volna. Az önkormányzat nem tudja megtenni azt, hogy a 
megszabott pénzügyi kereten felül támogatást nyújtson. De lehet, hogy még a fontos, 
rendkívüli dologhoz sem tud támogatást nyújtani. Gazdálkodni kell az intézménynek a 
bérrel, a dologi kiadásokkal, létszámmal és mindennel. A nyári hónapoknál lehet 
variálni. Az önkormányzat nem tud további pénzeket hozzátenni.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Egy kiegészítésem van. Az egészségügyi vizsgálat céltartalék. Valamennyi 
intézménytıl volt elvonás és céltartalék képzés. Azt mondták, hogy az intézmények 
ezt vissza fogják kapni és reméljük, hogy ezt vissza is fogják kapni. Ez mennyi? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
16 millió forint lett elkülönítve az intézményi gazdálkodásra. Költségvetés 
tervezésekor az intézményvezetınek jeleznie kellett volna az orvosi vizsgálatot, ezt 
nem tette meg, ezért most 288.000.- Ft átcsoportosításra kerül.  
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Semmit nem vesz az iskola. Papír vonatkozásában a szülıi munkaközösség besegített. 
Főnyírót nem veszünk, úgy próbálunk kérni. Mindent, ami nálunk eddig mőködött, 
visszavontunk. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Volt egy gázzsámoly, amit megcsináltattunk, s kérdezzük, hogy ezt a pénzt mikor 
kapjuk vissza, mert ez a költségvetésünkbıl ment ki. 
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Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A 3. és a 9. pont tartalmazza ezt. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Azt mindannyian érezzük, hogy a költségekkel nagyon spórolni kell. Azt gondolom, 
hogy ezt évek óta a közszolgálatban lévık mindannyian komolyan vesszük és 
amennyire tudjuk, teljesítjük is. A Mővelıdési Ház büféjében volt egy bizottsági ülés, 
amikor megállapodtunk abban és elfogadtuk azt, hogy tovább nem lehet elvonni az 
intézményektıl. A költségvetést ott, akkor megszavaztam. Akkor nem volt arról szó, 
hogy bérkifizetés elvonás lesz. Azt szeretném a bizottság tagjainak elmondani, hogy 
mint aki részese ennek, az intézményen belül ennek nagyon rossz üzenete van. Ha ezt 
nézzük, hogy a kitőzött célokat az iskola dolgozói teljesítették, a számok azt mutatják. 
Sikerült megállítani az elvándorlási problémát és ezáltal a költségvetésnek egy komoly 
forrása marad.   A 4. és a 6. évfolyamban szintén csökkent az eltávozó tanulók száma. 
Ha megnézzük az egyéb tartalmi feladatokat, azokat is teljesítették a pedagógusok, 
ezen felül pénzbeli juttatáshoz is tudott jutni egyéb forrásokból. Ha valaki dolgozik, s 
ezt a bért nem kapja meg, ami jár, az nagyon rosszul esik. A pedagógus szolgalelkő, 
sok mindent el tud viselni, de mindent nem. A hiányzás a betegségekbıl van, elfáradt a 
pedagógus társadalom. Azért gondolom, hogy az igazgató nı azt jelezte, hogy errıl 
beszéljünk, mert nagyon rossz üzenete lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Azt félre értelmezi az Erzsike. 4.970.000.- Ft-ot kapott. A többletigény az egy 
következı tárgyalás témája. A többletigény nem elvonás. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Akkor ezt kérjük, hogy a következı bizottsági ülésen ez megbeszélésre kerüljön. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az orvosi vizsgálatokra vonatkozó pénzt kértük és úgy emlékszem, de meg fogom 
nézni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Minden dolgozó megkapja a fizetését. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Van egy olyan törvény, hogy ha a dolgozó túlmunkát végez, akkor azt ki kell fizetni. 
Basky András polgármester 
Van egy költségvetés, amit be kell tartani, a költségvetésbe bele kell férni. Minden 
intézményvezetınek bele kell férni a saját költségvetésébe. Látszik a költségvetési 
rendeletek módosításain, hogy az önkormányzat adott esetekben vészhelyzetben segít. 
Minden intézményvezetınek saját magának kell kezelni a saját problémáját. Adott 
problémákon segít az önkormányzat, amik rendkívüli dolgok, de egyébként a 
költségvetésen belül kell gazdálkodni. A közel 5 millió forint a minıségi bér, azt is 
tessék belevenni a gazdálkodásba. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke  
Kérdezem, hogy van-e még kérdés?  Azt el kell mondanom, hogy amióta itt vagyok, 
mindig hallgatom az iskola és a fenntartó párbeszédét. Évtizedeken át, amikor készült 
az önkormányzat költségvetése, mindig az intézményektıl kellett elvonni. Mindig az 
iskolától volt elvonva legtöbb pénz. Látjuk az iskola helyzetét évek óta, hogy onnan 
kemény pénzek lettek elvonva. 



 9 

Szerezni kellene egy olyan embert, aki átvilágítja az iskola helyzetét, ami képet adna 
az iskolának és az önkormányzatnak is. Meg kell találni azt az embert, aki ingyen és 
bérmentve azt el tudja végezni. Beszélünk arról, amit nem tudunk, hogy mirıl 
beszélünk. 
Basky András polgármester 
Egy város költségvetését egészként kell nézni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Irányuljon ez az ellenırzés arra, hogy az igazgató Asszony mit hogyan csináljon. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az a probléma sajnos, hogy nem tudunk kijönni a költségvetésünkbıl. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A költségvetés tervezésekor minden pedagógus bére be lett tervezve. Betegségek 
esetén 60 % táppénz van és 40 % bérmegtakarítás, mellyel gazdálkodhat. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola  
Az iskolát nem lehet összehasonlítani az Egészségházzal, viszont ha egy kolléga 
helyettesít, annak a helyettesítési pénzt ki kell fizetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A kollégiumi állások közül 3 üres álláshely van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke  
Azt kérnénk a Fekete István Általános Iskola igazgatójától, hogy a bérigényt, létszám- 
megtakarítást, létszámot juttassa el hozzánk. 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
38/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költség- 
vetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Minden évben ezt meg kell tenni a Képviselı-testületnek az iskolánál és az óvodánál. 
Az óvodánál 25 fı a maximális létszám. Beiratkozásnál felvehetı létszámhoz képest a 
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számított létszám magasabbnak tőnik. A felsılajosi tagintézménynél a létszámadatok a 
2012/2013-as nevelés évnél 7 fı, ez mint jelent? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Megérkeztek a szakértıi dokumentumok a bizottságtól, s vannak olyan gyermekek, 
akik 2-es szorzóval számítódnak. A Tulipán csoport létszáma 28 fı, s így 35 fı a 
gyermeklétszám. Az ısz folyamán a 33 fınél meg kell állni. Lesz egy létszámhatár 
maximum, a 25. Az óvodában sem lehet, hogy nagyobb létszámú csoportok legyenek, 
mert normatívát nem lehet lehívni rá. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A központi óvodában 8 csoport, a Szent Lajos úti óvodában 3 csoport, a Rákóczi úti 
óvodában 2 csoport és a felsılajosi tagintézményben 2 csoport fog indulni? 
A pályázat milyen állapotban van? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Igen, a meghatározott csoportok fognak indulni. A pályázatot befogadták, ellenırzés 
alatt van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirend vonatkozásában? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvoda csoportok számának 
meghatározását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igenszavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai  
csoportok számának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét, valamint az 
  elıterjesztés mellékletét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Fenntartó támogató nyilatkozata az „Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 
azonosító számú pályázat benyújtásához 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez egy nagyon jó dolog. 100 %-ban támogatják ezt a pályázatot. A pályázati 
pénzösszeget  képzésekre, továbbképzésekre, tréningekre, óvodai nevelési programban 
való támogatások megvalósítására lehet felhasználni.  
A fenntartó is benyújthatja a pályázatot? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A fenntartó nyújtja be és a bölcsıde és az óvoda készíti el a szakmai programot. 
Terasz burkolatra nem lehet pályázni. Játékra, eszközre, tálalóra, polcra lehet. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mekkora összegő legyen? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
5 millió forintot meghaladhatja. Tornaszoba építés nem lehet. Udvar fejlesztésre, 
eszköz bıvítésre, tanfolyami díjakra használja fel az óvoda ezt a pályázati összeget. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felsılajoson mi a helyzet? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A felsılajosi óvoda is pályázik, ık is a képzéseket választják, fejlesztı eszközöket, 
csoportszobákat. Június 30-ig lehet beadni a pályázatot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez csak óvodának, bölcsıdének van, iskolának nincs? 
Dodonka Csaba tanácsos 
Az intézmény eredetileg fenntartó támogatói nyilatkozatot kért. 
Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
vezetıje 2012. május 25-én az „Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 
azonosító számú pályázat vonatkozásában egy konferencián vett rész, ahol 
tájékoztatták a résztvevıket, hogy a tárgyi pályázati kiírásra a fejleszteni kívánt 
intézmények fenntartói pályázhatnak. 
Ezek alapján a pályázó Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás gesztor önkormányzata lesz, ezért az intézménynek nem a fenntartó támogató 
nyilatkozatára van szükségük, hanem egy Képviselı-testületi döntésre a pályázat 
benyújtásáról.  
Az eredeti elıterjesztésben szereplı I. határozat-tervezetében módosítások lettek 
eszközölve az alábbiak szerint: 
  
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt 
”Óvodafejlesztés” címő TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra. 

 
2./ A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde: 

- 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye, 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti telephelye, 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti bölcsıdei tagintézménye, 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 26. szám alatti telephelye, 
- 6055 Felsılajos, Óvoda utca 2. szám alatti tagintézménye. 

 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor 
önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére. 
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Ennek megfelelıen kell módosítani az I. határozat-tervezetet, a testületi ülésre a 
módosított határozati javaslatot kell felterjeszteni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezet módosítását az elhangzottak szerint, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Pályázat benyújtása az ”Óvodafejlesztés” címő,  
TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt 
”Óvodafejlesztés” címő TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati 
felhívásra. 
 

2.) A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde: 
- 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye, 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti telephelye, 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti bölcsıdei tagintézménye, 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 26. szám alatti telephelye, 
- 6055 Felsılajos, Óvoda utca 2. szám alatti tagintézménye. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

gesztor önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelıen a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerzıdés megkötésére. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 31. 
 
 

Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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41/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító  
számú pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés  
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Fenntartó támogató nyilatkozata „A munka és a magánélet összehangolását 
segítı munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-
2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat benyújtásához 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hozzájárulását kellene adni az önkormányzatnak, az iskola be tudja adni a pályázatot. 
Nekem ez a pályázati lehetıség tetszik. 
Van konkrét elképzelés és összeg, hogy mekkora lesz az az összeg, amire beadunk 
pályázatot?  
Nagy Erzsébet pályázati referens Fekete István Általános Iskola (bizottsági tag) 
15 millió forint. Nekünk is tetszik ez a pályázati lehetıség. A pályázat címe távol 
állhat az iskolától. Amikor felvettük a kapcsolatot a szakemberekkel, tetszett az általuk 
nyújtott kínálat. Az oktatásban óriási változások vannak, a munka megszervezésében 
is ez érezhetı.  A „The Arf of Knwledge” Személyzet és Szervezetfejlesztı Kft 
elnevezéső cég adja a szakmai tervet. Végeznek egy szőrést, megvizsgálják, hogy 
milyen végzettséggel bír a tantestület. Azt is felmérik, hogy a dolgozók mit gondolnak 
a munkájukról. Utána tréningek formájában fogják a dolgozókat motiválttá tenni, hogy 
maguknak érezzék a munkahelyüket, ne csak azt lássák, hogy pénzt keresünk a 
munkahelyen, hanem ott jól is érezzük magunkat. Bízunk abban, hogy ennek 
következtében a légkör jó lesz, és ez kihat az iskolai oktatásra és a pozitív 
gondolkodást átadni a gyermekeknek. Sok képzés lenne, minden dolgozó érintett 
lenne, ezáltal bízunk benne, hogy ez nagyon jó hatással lesz az iskola jövıképére. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Be kell adni ezt a pályázatot. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Megtörténik a pályázaton belül a munkaköröknek a racionalizálása, dokumentáció 
kidolgozása, a munkaidı átdolgozása. 
Nagy Erzsébet pályázati referens Fekete István Általános Iskola (bizottsági tag) 
A helyettesítésre egy évet ad a pályázat, a képzések helyettesíthetık fél év alatt. Mi 
egészséges terhelést szeretnénk a dolgozók felé. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még valakinek hozzáfőznivalója? Nincs. Akkor szavazhatunk a 
határozat-tervezetekrıl. 
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Aki elfogadásra javasolja az elıterjesztés I. számú határozat-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Nagy Erzsébet a Fekete István Általános Iskola pályázati referense nem 
szavazott. - az alábbi határozatot hozta: 
42/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Fenntartó támogató nyilatkozata „A munka és a magánélet összehangolását 
segítı munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-
2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat benyújtásához 
 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 

  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Nagy Erzsébet a Fekete István Általános Iskola pályázati referense nem szavazott 
- az alábbi határozatot hozta: 
43/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések – 
Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat 
benyújtásához kapcsolódó döntés 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elıterjesz-
  tés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lajosmizsén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkának nagy szerepe van. Figyel 
a gyermekjólét az iskolai korosztályra, az iskolában elhelyezett gyermekekre. A 
gondozás megvan a lajosmizsei tagintézménynél. Nagyon fájó szívvel olvastam az 
anyagot, ami tények ide le vannak írva, hogy mennyire sok a problémás család ezen a 
területen. Ennek nagyon komoly társadalmi háttere van. Ez a rész egyre inkább nı, 
akiknek igénybe kell, hogy vegyék a gyermekjóléti szolgálatot. Nagyon szomorú, 
hogy a gondozásban lévı gyermekek száma 193 fı. A gyermekek és a családok 
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veszélyeztetésének okai elsısorban az anyagi okok. Látni lehet az anyagból, hogy 
olyan családok vannak nagy létszámmal, akik nem dolgoznak, s kábítószerben, 
alkoholban találják meg az életük boldogságát. Ezek képzetlenek. Folyamatosan 
vannak ilyen gyermekek, akik nem tudnak szakmát szerezni. Az, hogy Lajosmizsén 
nincsenek olyan munkahelyek, amik szakképzettséget nem igényelnek, ez nem igaz, 
mert a mezıgazdaságban sok olyan embert kell alkalmazni. Nagyon komoly 
közmunkaprogramot kellene alkalmazni. Ezeket az embereket munkára kellene 
szoktatni. A Családsegítı Szolgálat maximálisan ellátja a feladatát. Valamit tenni 
kellene az önkormányzatnak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik 
képzetlenek, megtalálják a munkát. Arra kellene orientálódni. Ez társadalmi probléma, 
országos jelenség. Nem lehet, hogy Lajosmizse ezzel a problémával folyamatosan 
szembesüljön. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez valóban társadalmi probléma, a középrétegnek a leszakadása. Ez egy újszerő 
probléma. A másik a kettészakadása Magyarországnak, az anyagi oldal és a 
gyermeknevelési probléma. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nagyon elszomorítóak ezek az adatok. 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Nincs egyértelmő ok okozati összefüggés. Ez nem mondható ki egyértelmően, hogy az 
anyagi ellehetetlenülés okozza a gyermekek problémáját. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az esetek legnagyobb részében ebbıl indul ki az ellehetetlenülés, hogy ha valaki 
elveszti az állását és nem lesz pénz. 
Orbán Antal települési képviselı 
Teljes mértékben egyetértek a bizottság Elnök Asszonyával. Egy évben 
megpróbáltunk a mezıgazdaságban lajosmizsei emberekkel dolgoztatni, de ezt nem 
csináljuk soha többé. Olyan munkát csinálnak, hogy nem lehet velük dolgoztatni. 
Óriási különbség van a lajosmizsei és az erdélyi emberek között. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A képzetlen munkavállalók is találnak munkát Lajosmizsén. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása. Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
értékelésének ellátásáról szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
44/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 

Képviselı-testületnek az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolóját az                                
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elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint.  
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 31. 

 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2011. 
évben végzett tevékenységérıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Gyakorlatilag a teljes lakosság életkor osztályát felöleli a könyvtárnak a programja, 
mert találnak a nyugdíjasok, iskolások, óvodások is programot maguknak. A könyvtár 
használatra vonatkozóan szeretnék a mővelıdési ház igazgatójától kérdezni. A 
könyvtárhasználók száma az internethasználat miatt emelkedik? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Részben igen, részben pedig a folyóiratoknak az olvasása miatt. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Digitális dokumentum van-e? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Elindult a dokumentumoknak a digitalizálása. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A gyermekek kölcsönöznek ki könyveket? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Természetesen igen. Az iskola szervezett programok keretében hozza a gyermekeket 
könyvtárlátogatásra. A gyermekek így betekintést nyernek a könyvtárba, s 
elkerülhetetlen a könyv kézbevétele. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Itt nagyon nagy szerepe van az alsó tagozatos tanító néniknek, hogy olvasásra 
szoktassák a gyermekeket. 
Az informatikai ellátás komoly az iskolában, nagyon széleskörőek a 
klubfoglalkozások. 
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e még hozzáfőznivaló az anyaghoz? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 
2011. évben végzett tevékenységérıl, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és  
Könyvtára átfogó beszámolója a 2011. évben  
végzett tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse 
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  Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2011. évi tevékenységérıl szóló  
                      átfogó beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. 
(IV. 26.) határozat végrehajtása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Üdvözöljük körünkben Császár Cirill szakértı Urat, akinek át is adom a szót, hogy 
mondja el véleményét, javaslatát a napirenddel kapcsolatban. 
Császár Cirill szakértı 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a polgármester Urat és mindenkit. Az 
elıterjesztésem is foglalkozik azzal, hogy maga a koncepció, hogy egy ilyen 
racionalizálás elindul, egészséges feladat. Az a kollégium, ami élen járó volt a 
településen, most egészen más karaktert kapott. Az, hogy a tanyán lakó gyermekeket 
befogadta, az a szerepe megszőnt. Az a gyermekmentı funkció került elıtérbe, hogy 
3H-s gyermekek vannak a kollégiumban. Kevés az a szám, ami tradicionális 
kollégistának tekinthetı. Szeretném azt a pontot elıtérbe helyezni, hogy a kollégium 
feladatai között szerepel az, hogy azok a gyermekek, akik a családi környezetben nem 
kapják meg a megfelelı nevelést, azoknak a kollégiumban van a helyük. A gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatok áttevıdtek a kollégiumra, mert vannak, akik neveltetési 
problémák miatt kerültek be a kollégiumba. Ha ezeket a gyermekeket a kollégium 
megszüntetésével visszaerıltetjük a családba, ahonnan kimentettük İket, ugyanoda 
kerülnek vissza, ezzel nem oldunk meg semmit. Én óvatosan mondanám azt, hogy az 
az egy óra, amibe kerül a gyermekeknek a bejárása, hellyel-közzel elviszi azt a pénzt, 
ami megspórolásra kerülne a kollégium megszüntetésével. Azt kérném, hogy ezt az 
ötletet, hogy ezt a kollégiumot nem szabad így mőködtetni, vessék el. A kollégista 
gyermekeknek a korábbi lehetısége maradjon fenn és valami szerényebb pénzbeli 
megoldás legyen. Nem tudom támogatni ezt a koncepciót, amit megfogalmaztak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
10 év alatti gyermekek nem lehetnek kollégisták. Ez ránk hogyan vonatkozik? 
Császár Cirill szakértı 
A maradó 40 gyermekre vonatkozik. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kollégium önként vállalt feladat, nem kapunk rá támogatást, akkor hogyan 
mőködtessük?  
Császár Cirill szakértı 
Fel kell ajánlani a megyének. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Milyen elképzelései vannak arra vonatkozóan, hogy ne kollégiumot üzemeltessünk, és 
mégis lássuk el azt a feladatot, ami a gyermekek eddigi helyzetét megoldja? 
Császár Cirill szakértı 
Lakásotthonszerően ki lehetne alakítani a kollégium épületét. Ha végiggondolják azt, 
hogy mennyibe kerül egy évig Önöknek a gyermekek utaztatása busszal, az sem 
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sokkal kevesebb. Azzal a Kormányhivatal is egyetértett, hogy a 10 év alatti gyermekek 
ne legyenek a kollégiumban. 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvezetı 
Én minden irányban megtettem a jelzésemet, nem éreztem azt, hogy valaki 
meghallgatná az én kérésemet. Nem tudom, hogy van-e valami elırelépés? 
Basky András polgármester 
Semmilyen elıterjesztés nem született erre vonatkozóan. A Kormányhivatal ezt a 
kérdéskört továbbviszi. A Parlament Oktatási Bizottsága nem határozott arról, hogy a 
10 év alatti gyermekek megjelölést kiveszi a törvénybıl. 
Császár Cirill szakértı 
Az én feladatom arra terjedt ki, hogy ezt az elıterjesztést, amit az önkormányzat letett, 
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen véleményezzem. Van ellentét bıven. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hogyan mőködtessük tovább? Melyik pontja nem felel meg az anyagnak? 
Császár Cirill szakértı 
A Kormányhivatallal le kell ülni. Petı Istvánékkal egyeztetni kell, hogy megfelel-e 
amit tenniük kell a jogszabályi elıírásoknak. 
Basky András polgármester 
Jelen körülmények között tovább fogunk lépni Petı Istvánék felé. Május 31-én többet 
fogunk tudni. Döntésünket ennek megfelelıen fogjuk meghozni. 
Császár Cirill szakértı 
A Megyei Önkormányzat Izsákon bezárta a kollégiumot, az ott lévı gyermekeket 
átvitte más kollégiumba. A szakmaiságom tiltja, hogy azt mondjam, hogy minden 
menjen tovább, úgy, ahogy az elıterjesztésben le van írva. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Hány ilyen kollégium van? 
Veszelszkiné Nagy Erika intézményvezetı 
Csak mi vagyunk egyetlen olyan kollégium, ahol csak általános iskolás korú 
gyermekek vannak. 
Basky András polgármester 
Kiskunhalason, Jánoshalmán, Kiskırösön van még általános iskolai kollégium. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Irracionális a jelenlegi kollégium mőködtetése. 
Császár Cirill szakértı 
A költségvetés szempontjából. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Lakásotthont javasolt a Szakértı Úr. Az oktatás Lajosmizsén szociálpolitikai 
feladatokkal terhelt. Ahhoz, hogy az oktatás tudja végezni a feladatát, a 
szociálpolitikát és az oktatást külön kellene választani. Ez a szociálpolitikai feladat ne 
legyen gátja és korlátja egy oktatási fejlesztésnek. A pedagógiai emberi szempontok 
mellett az anyagi szempontok is fontos tényezık. Jelenleg a lajosmizsei oktatás visz  
egy komoly szociálpolitikai jellegő anyagi terhet. Egy egész napos oktatással, a 
bejárás biztosításával, a diákétkeztetéssel, egy mentori hálózatnak a kiépítésével tudna 
segíteni az eddigi kollégista gyermekeknek az önkormányzat. Kell, hogy a dolgokat 
helyén kezeljük. 
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Császár Cirill szakértı 
Döntı többségében ezekkel egyetértünk, de a közoktatásról szóló törvény 32. §-a 
kimondja, hogy akinek a szülı nem tudja biztosítani a tanuláshoz való feltételeit, 
annak a kollégiumban van a helye. Ez szociálpolitika. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Azt javaslom, hogy járjuk végig a feladatokat. 
Császár Cirill szakértı 
Ezzel a megoldással, hogy délután napközi lesz ezeknek a gyermekeknek, ıszidıben, 
télen sötétben ér haza a gyermek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Arra vonatkozóan van-e információja, hogy a lakásotthonra vonatkozóan mennyi 
támogatást lehet igénybe venni? 
Császár Cirill szakértı: Nincs. 
Basky András polgármester 
Köszönettel tartozom Császár Cirillnek, hogy a munkáját elvégezte és elfogadta ezt a 
felkérést. Nekünk van egy döntésünk, hogy 2012/2013-ban nem indítunk kollégiumi 
csoportot, nem adjuk át a feladatot a megyének, megpróbáljuk május 31-ig 
végigzongorázni azt, hogy nem csak azt mondjuk ki, hogy nem indítunk kollégiumi 
csoportot, hanem azt is, hogy meg is szüntetjük. Ha a testületi ülésig megérkezik a 
Kormányhivatalnak a véleménye, akkor lehet róla beszélni, hogy a megye mit fog 
tenni. Az elkövetkezendı hónapokban három dolog lehetséges, hogy megszüntetjük, a 
megye átveszi, maradunk ebben a döntésben, hogy nem indítunk kollégiumi csoportot. 
Ha megszőnik a kollégium, akkor az épület szabad mozgású lesz. 
Ha fenntartjuk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy szabadon rendelkezhetünk a 
kollégium épületével. Ebben a helyzetben nagyon nehéz jó döntést hozni, hogy mit 
tegyünk. Ha nem szüntetjük meg a kollégiumot, akkor az ott lévı munkatársaknak 
feladatot kell adni. Azon gondolkodom, hogy hogyan tudjuk a kollégiumi dolgozókat a 
rendszerben tartani. Meg kell oldani mindent, a gyermekek utaztatásától kezdve az 
egész napos foglalkoztatását. jelen pillanatban ott tartunk, hogy a szakvélemények 
közül egy hiányzik, a Kormányhivatalnak a véleménye, ami a képviselı-testületi 
ülésünk döntését valamilyen irányba elmozdíthatja. Kérdés az, hogy a határozati 
javaslatunk a jelen körülmények között mi legyen. 
Orbán Antal települési képviselı 
Örömmel vettem Császár Cirillnek a véleményét. Egyedül én voltam az, aki nem 
szavaztam meg a kollégium megszüntetését. Azt mondtam a polgármester Úrnak, hogy 
nagyon el kellene gondolkodni azon, hogy megszőnjön-e a kollégium, vagy sem. 
Nagyon örülök annak, hogy a Császár Úr ugyan azt a véleményt mondta ki, mint 
amikor én a testületi ülésen nem szavaztam meg a kollégium megszüntetését. Korai 
még ilyen véleményt alkotni, hogy szüntessük meg a kollégiumot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha az önkormányzatnak meglenne az a 96 millió forintja, s nem az iskolától venné el 
ezt a pénzt, akkor nem lenne semmi probléma. 
Orbán Antal települési képviselı 
Én ugyanazon a véleményen vagyok, mint Császár Úr.  
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Megvizsgálta az iskola, hogy a munkatársak hova fognak tudni menni, ez 
megnyugtatóan fog hatni. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Úgy fog tudni mőködni, hogy az önkormányzat 4 intézménye összeül, és 
megbeszéljük, hogy hol milyen betöltetlen álláshelyek vannak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nem lehetne egy olyan kimutatás, hogy látszódjon az, hogy mennyi dolgozó van, kit 
hova tudunk elhelyezni. Legyen külön intézményi tárgyalás. Meg kell jelölni ott, hogy 
a kollégákat hova tudjuk elhelyezni. 
Basky András polgármester 
Ez egy tájékoztató jellegő intézkedés. Egészen más döntéseket kell hozni, hogy ha 
megszőnik, vagy ha nem indítunk osztályokat, vagy ha a Kormányhivatal átveszi. 
Rengeteg változás fog következni, ha a három variációból valami megszületik. 
Függvénye az, hogy az elképzeléseink szerint be tudjuk-e vinni a gyermekeket a 
kollégiumba, vagy sem. A konyha tekintetében is lényeges, hogy kell-e vacsorát, 
reggelit készíteni, vagy sem. Ezt szeptember 1-ig meg kell oldani. 
 
10.15 órakor Császár Cirill eltávozott az ülésrıl. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bizottság támogatja a kollégium megszüntetését, amennyiben a Kormányhivataltól 
megjön a szakértıi vélemény a Képviselı-testületi ülés napjáig, május 31-ig. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A szakértık véleménye nem köti a testületet. Egyetlen törvényes feltétel, hogy a 
szakértıi vélemény itt legyen. Azt majd eldönti a Kormányhivatal, hogy átveszi-e ezt a 
feladatot. A Kormányhivatal nem mondhatja ki, hogy ezt a feladatot köteles vállalni az 
önkormányzat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. A bizottság 2012-
ben a kollégium megszüntetését javasolja, amennyiben 2012. május 31-ig, a 
Képviselı-testületi ülés napjáig megérkezik a Kormányhivatalnak a véleménye. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.) határozat  
végrehajtása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Képviselı-testületnek  
                      2012-ben a kollégium megszüntetését javasolja, amennyiben a Képvise-
  lı-testületi ülés napjáig, 2012. május 31-ig megjön a Kormányhivatal- 
  nak a véleménye. 
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  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nagy élvezettel olvastam Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı Asszony 
beszámolóját. Nagyon tanulságos volt, hogy mennyire szerteágazó feladatokat 
végeznek az Egészségházban. Az Idısek Klubját 30 fı veszi igénybe, házi 
segítségnyújtást 35 fı. Jelzırendszeres házi segítségnyújtásról is olvastam, ennek a 
díja is felemelésre került. Ennek ellenére nem kerültek vissza olyan emberek, akik nem 
tudják megfizetni ezt a szolgáltatást? 
Józsáné dr. Kiss Irén (EGYSZI vezetıje) bizottsági tag 
Ez a saját felelıssége a lakosoknak. 400-500.- Ft havi szinten ez a szolgáltatás. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ki szőri ezeket a szolgáltatásokat, hogy indokolt-e vagy sem. 
Józsáné dr. Kiss Irén (EGYSZI vezetıje) bizottsági tag 
A gondozók mennek ki. Nem mindegy, hogy azonnal tudnak segítséget nyújtani, vagy 
sem. Ha valaki visszamondta, annak az az oka, hogy talált egy más lehetıséget. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tendenciájában óriási számmal nı a Családsegítı Szolgálatban ellátottak száma. Itt 
van, hogy az alacsony iskolázottság a jellemzı, az anyagi helyzet, eladósodottság, a 
munkanélküliség. Elsıdleges probléma az anyagi probléma. 
Meg kell jegyeznem, hogy nekem nagyon tetszett az információs pont létrehozása. 
Hányan tájékozódnak? 
Józsáné dr. Kiss Irén (EGYSZI vezetıje) bizottsági tag 
Amikor mi ezt bevezettük, nagyon új dolog volt. Megközelítıleg 100 fı vette igénybe. 
Konkrét adatot nem tudok mondani, mert nem jeleznek vissza. Most már nem veszik 
igénybe a segítségünket a keresésnél, mert egyedül is tudják kezelni a rendszert. 
Konkrét tényadat nem áll rendelkezésünkre, hogy mennyi embert tudtunk elhelyezni 
ezáltal. 
Az Egészségházban adománygyőjtés folyik és ennek elhelyezése a rászorulóknak. Ez a 
közvetítés azt jelenti, hogy összehozzuk a partnereket. Az élelmiszer adományokat 
két-három nap alatt ki kell osztani. helyszíni ellenırzés volt, rendben találtak mindent. 
Ruha adomány vonatkozásában kérünk mindenkit, hogy csak tisztára mosott ruhát 
tudunk átvenni. 
A családsegítés a krízis helyzetnek a segítésére és megelızésére szól. Vannak olyan 
emberek, akik állandóan igénylik a családsegítı támogatását, de van, aki ha 
rászorulna, akkor sem veszi igénybe. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egészségügyi szolgáltatás: A háziorvosok jelentıs része már az Egészségházban került 
elhelyezésre. A Takács doktor Úr beköltözött az Egészségházba. Azt jelezték, hogy 
indokolt lenne 3 gyermekorvosi körzet létrehozása. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje (bizottsági tag) 
A jogszabály írja elı azt, hogy hány gyermek esetén lehetne gyermekorvosi körzetet 
létrehozni. Ezt a javaslatot azért tettem, mert ha vírusos fertızések vannak, nagyon sok 
teher hárul a gyermekorvosokra. Az egyik gyermekorvos este 9 órakor ment haza a 
rendelésbıl. A szülık is sérelmezik ezt, hogy lázas gyermekkel sokat várni nagyon 
rossz. Ennek is van népességmegtartó hatása. Kevesebb lenne a várakozási idı. 
Finanszírozásban kevesebb jutna a két orvosnak. Nincs szó a két házi gyermekorvos 
ellehetetlenítésérıl, de az OEP-tıl kérni kellene ilyen javaslatot. Az, hogy 
fejlesztettünk, nagyon jó, de mindig van a rendszeren mit változtatni, hogy a 
gyermekeknek, szülıknek, orvosoknak, asszisztenseknek is jó lenne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egy negyedik fogorvosi körzetet nem bírna el Lajosmizse? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje (bizottsági tag) 
Meg kellene vizsgálni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? Nincs. Én mindenképp 
javaslom elfogadásra az anyagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
47/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó  
beszámolója  2011. évben végzett tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottság elfogadásra javasolja La-
  josmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociá- 
  lis Intézményének átfogó beszámolóját a 2011. évben végzett tevékeny- 
  ségérıl az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
  Határid ı: 2012. május 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elkészült Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl. A beszámolóból látható, hogy két 
ember nyugdíjba fog menni. Hogyan áll az átszervezés? Ez összefüggésben van-e 
azzal, hogy lesz kollégium, vagy nem? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Bíró Tiborné IGSZ vezetıjének van egy olyan elképzelése, hogy az intézményeknél 
lesz a bankszámlakezelés, az IGSZ-nél lesz a többi. Az IGSZ önállóan mőködı 
költségvetési szerv. A jogszabályi lehetıség nem nyújt arra lehetıséget, hogy az 
IGSZ-tıl kikerüljenek a gazdálkodási feladatok. Kötelezettségvállalók az 
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intézményvezetık, pénzügyi ellenjegyzés az IGSZ gazdasági vezetıjének a feladata. 
Az alapító okirat miatt sem lehet átszervezéseket végrehajtani. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2011. évi tevékenységérıl. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2011. évi  
tevékenységérıl 
  

HATÁROZAT 
 
                     Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szerveze- 
  te átfogó beszámolóját a 2011. évi tevékenységérıl. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
12./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett 
munkájáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
E szakmai anyag mögött nagyon komoly szakmai munka van. A Polgármesteri Hivatal 
négy irodával mőködik, plusz a Felsılajosi Kirendeltség. Mindig minden esetben 
korrekt ügyintézés tapasztalható. Semmiféle jelzés nem érkezett a lakosok részérıl, 
hogy valamit nem intéznek el rendesen.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfőznivalója? Nincs. Megköszönöm a Hivatal 
munkáját, s elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolóját a 2011. évben végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
49/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
  beszámolóját a 2011. évben végzett munkájáról. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
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13./ Napirendi pont 
Poór Sándor és Poór Gabriella egyéb önkormányzati lakás bérleti 
jogviszonyának megszerzésére irányuló kérelme 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az anya bérelte ezt a lakást, s İ elhalálozott. A gyermekek kérelmezik, hogy ebben a 
lakásban maradjanak. A nyílt ülés tárgyalásához hozzájárultak. Errıl kérnék bıvebb 
információt. A nyílt ülés tárgyalásához hozzájárultak. 
Dodonka Csaba tanácsos 
1976. óta lakott Poór Sándorné a Lajosmizse, Dózsa Gy. út . 155. szám alatti lakásban, 
bérelte a lakást. A gyermekek 40 év körüliek. Nincs rosszabb anyagi helyzetük, mint 
édesanyjuknak. Fizetik rendszeresen a lakbért. A lakást szépen rendben tartják, a külsı 
karbantartás az önkormányzat feladata. Semmi okunk nincs arra, hogy elutasítsuk a 
kérelmet. A lakásrendelet 4 évet ír, 2017. május 31-ig lehet odaadni a lakást. Az eddigi 
szerzıdés határozatlan idıre szólt. Támogatható ez a kérelem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Én úgy 
gondolom, hogy a bizottság részérıl támogatható a kérelem. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki elfogadja Poór Sándor és Poór Gabriella egyéb önkormányzati lakás 
bérleti jogviszonyának megszerzésére irányuló kérelmet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
50/2012. (V. 29.) ÖIB hat. 
Poór Sándor és Poór Gabriella egyéb  
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának 
megszerzésére irányuló kérelme 

HATÁROZAT 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Poór Sándor és Poór  
Gabriella kérelmét elfogadja és 2012. június 01. napjától bérbe adja a 
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 155. szám alatti 1. számú, egyéb önkormányzati 
lakást a kérelmezık részére 2017. május 31-ig. 
Felelıs: Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
Határid ı: 2012. május 29. 

 
14. Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy az egyebekben kíván-e valaki hozzászólni? Nem. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Nincs. 
Megköszönöm mindenkinek a munkáját és a véleményét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem, 11.10 órakor. 

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