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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. április 23-án, du: 13.00 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott 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  bizottság tagja 
 
Dr. Bartal Sándor bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Bíró Tiborné IGSZ vezetıje 
      Veszelszkiné Nagy Erika kollégiumvezetı 
      Sápi Tiborné iskolaigazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Guti Istvánné intézményvezetı 
      Bodáné Szabó Andrea vezetı tanácsos 
      dr. Szeghıné dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos 
      dr. Faragó Márta fogszakorvos 
      dr. Jankahidy Andrea háziorvos 
      dr. Svébis János háziorvos 
      dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 6 fı jelen van, dr. Bartal Sándor 
bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására, vagy 
módosításra javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 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    Basky András 
     – testületének ….../2012. (......) önkormányzati      polgármester 
     rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról   
2./ Háziorvosi rendelı biztosítása Dr. Svébis János részére    Basky András 
     az Egészségház épületében       polgármester 
3./ Az Egészségház épületében az egészségügyi alap-    Basky András 
     ellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése  polgármester 
4./  A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban   BaskAndrás 
      az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint   polgármester 
      a kollégiumi csoportok számának meghatározása 
5./ Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4./-11 kódszámú  Basky András 
     Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása címő pályázathoz polgármester 
6./ Arizóna program bevezetése a Fekete István Általános Iskola  Holminé  
 és kollégiumban        Sebık Márta 
           ÖIB elnöke 
7./ Egyebek         Basky András 
           polgármester 

Zárt ülés 
 

1. Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı címre és Lajosmizse Holminé  
    Város Egészség- és Szociális Ügyéért Díjra érkezett javaslatok Sebık Márta 
    véleményezése        ÖIB elnöke 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy orvosaink közül néhányan jelen vannak, ezért ezeket a napirendi 
pontokat tárgyalnánk elıször. 
 
1./ Napirendi pont 
Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János részére az Egészségház épületében 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Az elızı bizottsági ülésen az a döntés született, hogy felmérjük a lehetıségeket az 
Egészségházban, hogy milyen elhelyezést tudunk biztosítani a Svébis doktor Úrnak. 
Szilágyi Ödön szakmai véleménye az elıterjesztés mellékletét képezi. Ennek alapján 
az új rendelınek az emeleten történı kialakítása nem megoldható, az 
akadálymentesítés megvalósítása, a lift kiépítése 15-18 millió forint kiadást jelentene. 
A lift ellenırzésének havi költsége 5-6 ezer forint lenne. Ezekre a beruházásokra az 
önkormányzat költségvetése nem biztosít fedezetet. 
A következı alternatíva az új rendelı elhelyezése a földszinten.  
Egyik bıvítési lehetıség az elıcsarnok és a Mizsei utca között lévı „beugró” 
beépítése. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi tényeket állapította meg:  

- városképi szempontból nem javasolható, 
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- nem eredményez csak 21-22 m2 alapterületet, ami a tervezett célra nem  
   elegendı, 

       -   a szomszédos WC csoport szellızése és természetes megvilágítása  
             megszőnik, 
       -      a szomszédos rendelı természetes megvilágításának 50%-a elveszik, 
       -      a területen lévı vízóra és szennyvíz aknát át kell helyezni valahová. 
 
Ennek alapján ezt a lehetıséget is el kell vetnünk. 
A harmadik lehetıség az elıcsarnok belsı udvar felé esı „beugró” részének beépítése, 
mellyel kapcsolatban az alábbi problémák kerültek feltárásra: 

- az épület építészeti megjelenését hátrányosan érinti, 
- nem eredményez csak 19-20 m2 alapterületet, ami a tervezett célra nem 
elegendı, 
- a szomszédos WC csoport szellızése és természetes megvilágítása 
megszőnik, 

      - a szomszédos rendelı természetes megvilágításának 1/3-a megszőnik. 
A felsorolt szempontok miatt a Svébis doktor Urat a váltott rendeléssel tudnánk 
fogadni, így a közös rendelı használatáról lehetne szó. Márton doktornı nem zárkózik 
el ez elıl. 
Várjuk a hozzászólásokat. 
dr. Svébis János háziorvos 
Olyan változatot tudnék javasolni, ami nem rontja a városképet. A labornak az 
átalakítása nem jöhet szóba? Összekötve az átadó térrel, ez nem járna jelentıs 
átalakítással. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A vérvételi helynek és labornak 50 m2 feletti a helyigénye. Ez a J0-ás labornak a 
jogszabályban elıírt minimumfeltétele.  
dr. Svébis János háziorvos 
Óriási pazarlás ekkora helyen labort üzemeltetni, véleményem szerint effektív munka 
nem folyik. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Napi 60-70 ember fordul meg. 
Basky András polgármester 
Azért nem vizsgáltuk meg, mert rendelınek a minimumfeltétele az 50 m2 terület, de 
végig lehet nézni ezt a verziót is. Azt a döntést meghozhatja a bizottság, hogy 
megvizsgáljuk azt, hogy a labor körülményeinek felülvizsgálása után van-e lehetıség 
arra, hogy ott orvosi rendelı kialakítható legyen. 
dr. Svébis János háziorvos 
A váltott rendelés azért nem jó, mert ebben az ügyeleti rendszerben nem megoldható. 
Ha ez az ügyeleti rendszer felborul, akkor tudjuk ezt mőködtetni. Az ügyelet délután 
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig van, s ki van nevezve az ügyeletes orvoson 
kívül egy másik ügyeletes személy is, akinek, ha közterületi ellátás van, akkor ki kell 
mennie. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A 60/2003-as SzCsM rendelet értelmében elıírás, hogy a vérvételi helyiség nagyobb 
legyen, mint 30 m2, ezen kívül még kell nıi WC, férfi WC, személyzeti WC, illetve  
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olyan hely, ahol a vérvételi mintákat leveszik, ebben a helyiségben ágyat, széket, 
asztalt kell elhelyezni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elhangzottak alapján a vérvételi hely bizonyos része sem alakítható ki, mert nincs 
annyi felesleges hely. Egyetlen lehetıség lesz, a váltott rendelés.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még a napirendhez? 
Nincs. Javaslom, hogy hatalmazzuk fel a polgármester Urat, hogy folytasson 
egyeztetéseket az érintett háziorvosokkal, s kössön egyezséget. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
Háziorvosi rendelı biztosítása dr. Svébis János 
részére az Egészségház épületében 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Az alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyértelmő, hogy az alaptörvények újraalkotásának országos szinten az a célja, hogy 
olcsóbb állami rendszert szeretne üzemeltetni. Az önkormányzatnak nincs lehetısége 
átvállalni a költséget. A normatívák szerényen kezdenek alakulni. Egy vállalkozónak 
nehéz fenntartani ingatlant, mert óriási költséggel jár. Azoknak a háziorvosoknak, akik 
nem az Egészségházban végzik szolgáltatási tevékenységüket, az épület 
karbantartásáról, állagmegóvásáról, az esetleges meghibásodások javíttatásáról 
maguknak kell gondoskodni, míg ezeket az önkormányzat a rendelıbe dolgozó 
háziorvosok esetében átvállalja költségeivel együtt. 
Az elıterjesztés három javaslatot tartalmaz: 
1./ Változatlanul maradnak a fenntartási költségtérítés számításának elvei. 
2./ Számítási mód: önköltség alapján  terheli át a költségtérítési díjakat az orvosokra a 
közüzemi díjakra és a takarítási költségekre vonatkozóan. A számítási metodika, hogy 
a tárgyévet megelızı tényadat alapján kerül felosztásra a költségtérítés és azt a 
tárgyévet követı év március 15-ig korrigálja az elızı év tényadatai alapján az 
önkormányzat. Minden szolgáltató 10 m2 után fizet fenntartási költségtérítést a közös 
használatú helyiségek esetében és csak itt jelenik meg a takarítás költsége. Az 
önkormányzat nem tudja átvállalni az esetleges költségnövekedésbıl eredı 
többletköltségeket. 
3./ Számítási mód: Ez a legkedvezıbb az önkormányzat részére, mert amikor úgy 
határozzuk meg a térítési díjat, hogy részben az elızı év tényadatai alapján és azokhoz 
hozzászámoljuk a KSH által közzétett fogyasztói árindex növekedést, a 2 % ÁFA 
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emelkedést a közüzemi díjak vonatkozásában. A bérköltségek esetén 7,6 %-os 
emelkedéssel számolunk. A 2012. évi tényadatok alapján ebben az esetben is 2013-ban 
el fogunk számolni. 
A bizottságunkat és a Képviselı-testületet megkeresték az orvosok, hogy méltányoljuk 
a rezsiköltséget. Úgy gondolom, hogy azt nem tudjuk megtenni. 
Köszönöm. Kérdezem, hogy mi a véleménye a bizottsági tagoknak, jelenlevıknek? 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat valóban nem tudja felvállalni, hogy további csökkentést tudjon 
eszközölni. Az alapötletem az volt, hogy négyzetméter arányosan számoljuk a 
költségeket. Ezért a javaslatom arra irányul, hogy egy egységes, átláthatóbb számítást 
alkalmazzunk. A közüzemi díjakat mindenki a rendelıje mérete alapján fizeti, a közös 
használatú területekbıl 10 m2-t veszünk figyelembe. Azt szeretném, ha a 
szerzıdéseket úgy lehetne megkötni, hogy mindenkinek ugyanazon elvek alapján 
számoljunk. Ez viszonylagosan arányos az eddigi összegekhez képest. Nem 
számíthatjuk fel a közös helyiségeket pluszban, hanem egységesen és a használt 
területet pedig mindenki fizeti magának. Ha az elızı évet vesszük alapul, ez a 
tényszám, ha az energiaköltségek emelkednek, akkor azt figyelembe vesszük. A 
végelszámolást március 31-ig el kell végezni. Azt gondolom, hogy ez lenne a jó 
megoldás, mert akkor nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy be kell nyújtani egy olyan 
számlát, hogy a vállalkozók fizessenek plusz költséget. 
Jankahidy Andrea háziorvos 
Én az óráim szerint szeretnék fizetni továbbra is. 
Basky András polgármester 
Lehet azon gondolkodni, hogy mit csökkentsünk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A belsı óra elhelyezése mindenképpen veszteséget jelent, mert a fımérı és almérı 
között van különbség, azaz a fımérı és az almérı között nem a reális fogyasztás 
mutatkozik. 
dr. Svébis János háziorvos 
Bizonyos százalék veszteség van, de azt is figyelembe kell venni, hogy ki mennyi 
ideig használja a rendszert. Az ügyeletnek az energiaköltsége nem kicsi, de ez nem 
jelenik meg ebben a rendszerben. 
Basky András polgármester 
De megjelenik. 
dr. Svébis János háziorvos 
Volt korábban az improduktív számítási rendszer, ami fars számítás volt véleményem 
szerint. A négyzetméter/óra lenne a legalkalmasabb számítási rendszer. Az ügyeleti 
helyiségekre nagyobb a számítási költség. Én úgy érzem, hogy mi háziorvosok sokkal 
kevesebb energiát használunk, mint amennyit fizetünk. Ha az önkormányzat 
hozzájárulna ahhoz, hogy azokat, akik kint vagyunk, támogassa a költségeinkre 
vonatkozóan, akkor nem költöznénk vissza. Három évvel ezelıtt támogatás címszó 
alatt kaptunk pénzt, de ez valójában nem támogatás volt, hanem a járandóság. 
Basky András polgármester 
Jött egy levél a háziorvosoktól, ami jó néhány pontban nem állja meg a helyét az 
igazságot illetıen. A helyi iparőzési adómentességet megállapíthatta az önkormányzat, 
de azt nem az önkormányzat szüntette meg, hanem az állam. Azt, hogy vállalkozásban 
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folytatja tevékenységét valaki, ahhoz az önkormányzat az érintett kérésének 
megfelelıen hozzájárult, ezzel együtt azt is tudomásul kell vennie, hogy iparőzési adót 
kell fizetnie. Az önkormányzat mindig partner volt abban, hogy ha valaki kéréssel 
fordult hozzánk, segíteni próbáltunk. Az önkormányzat eldönti, hogy melyik verziót 
támogatja. Aki szeretné, aláírja a szerzıdést, aki nem, az pedig nem írja alá. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselı-testület az elıterjesztés III. pontja szerint 
határozza meg az Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban 
tevékenységüket területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók 
által fizetendı fenntartási költségeket, s az ezt vállaló egészségügyi szolgáltatókkal 
történı egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosítására felhatalmazza a 
polgármestert kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
fenntartási költségtérítése 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy az elıterjesztés III. pontja szerint határozza meg az 
  Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenysé- 
  güket területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgálta- 
  tók által fizetendı fenntartási költségeket, s az egészségügyi szolgálta- 
  tókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosítására a jog- 

szabályi változások figyelembevételével hatalmazza fel a polgármestert. 
 

  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ennek a rendeletnek a módosítása azért vált szükségessé, mert új elıírások kell, hogy 
belekerüljenek. A változások a rendelet-tervezetben vastag betővel vannak szedve. Az 
elsı lakáshoz jutók támogatásának összegét nem lehetne emelni, mert az elmúlt évben 
sem volt kihasználva a keretösszeg? Én 500-600 ezer forintra gondoltam. 
Basky András polgármester 
Nem lehet 500-600 ezer forintra felemelni, mert ha több kérelem érkezik be, akkor 
nem lesz keret, nem tudunk mibıl fizetni. Ha emelünk rajta, akkor én a 100-300 ezer 
forintra javaslom felemelni az eddigi 100-200 ezer forint helyett. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az elsı lakáshoz jutók kapjanak támogatást, ha élettársi viszonyban is vannak, de 
hivatalosan bejegyzett élettárs legyen. Ez hogyan mőködik? 
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Pósfay Péter anyakönyvvezetı 
A különbözı nemőek ezen szándékukat közjegyzı elıtt érvényesíthetik, míg az azonos 
nemőek az anyakönyvi hivatalnál kérhetnek hatósági bizonyítványt.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs.  
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati 
rendeletének tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatása 
100-300 ezer forint legyen, és terjedjen ki a bejegyzett élettársi kapcsolatra is, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz  
jutók támogatásáról 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkor- 
  mányzati rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy az elsı lakáshoz
  jutók támogatása 100-300 ezer forint legyen, és terjedjen ki a bejegyzett 
  élettársi kapcsolatra is. 
  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A kollégiumi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A közoktatási törvény megváltoztatása miatt 2012/2013. tanévtıl 10 év alatti gyermek 
nem helyezhetı el a kollégiumban, otthon kell megoldani a gyermekek gondozását. 30 
gyermek van, aki 10 éven aluli, számukra 2012. szeptember 1-jétıl nem tudunk 
kollégiumi ellátást biztosítani. Ha a 10 éven aluli gyermekek kiesnek, akkor két 
kollégiumi csoportot lehetne indítani. A részben felszabaduló munkaerıket kértük 
kimutatni. Két pedagógus alkalmazása az iskolában lesz megoldható, három 
gyermekfelügyelı szabadul fel, két gyermekfelügyelınek végkielégítést kell 
biztosítani, plusz még a gyermekek utaztatási buszköltsége 840.000. –Ft. 
Ha a kollégiumot megszüntetjük, 80 fınek napközit kell biztosítani, 5 pedagógus és 5 
gyermekfelügyelı feleslegessé válik. A gyermekfelügyelıknek, ha nem sikerül állást 
adni az intézményen belül, akkor a végkielégítése 4,4 millió forint. Meg kell oldani a 
bejárást a volt kollégista gyermekeknek. A Súry Iskola és a Gépállomás Iskola 
beköltözhet a kollégium épületébe, ez költséggel jár, viszont a két iskola 
felszabadulásával az ottani költségek megmaradnak. Elvi döntést kell hozni. Amikor 
1970-ben elkezdtük építeni a kollégiumot, más funkciói voltak.  
Át kellene gondolni a kollégium megszüntetését. Kérek ezzel kapcsolatban 
véleményeket, hozzászólásokat. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Az öt gyermekfelügyelıbıl senkit nem tud átvenni az iskola? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ha a legoptimálisabb helyzet áll elı, akkor mindenkit át tudunk venni, viszont 2013-
tól a technikai dolgozók létszámát csökkenteni kell, mivel az nem haladhatja meg a 
pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítı alkalmazottak létszámának 20 
%-át. A technikai dolgozók létszáma már jelenleg is meghaladja a 20 %-ot. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetıje 
Öt pedagógusnak tud az iskola helyet biztosítani. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
2013-tól napközis nevelı, gyermekfelügyelı nem lesz. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Mit javasol az iskola és a kollégium? 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetıje 
Megkérdeztük a dolgozók álláspontját. A technikai létszámmal nem foglalkoztunk, 
csak a gyermekfelügyelı és a pedagóguslétszámmal. A gyermekfelügyelık azt 
mondták, hogy akkor támogatják a kollégium megszőnését, ha állást kapnak valahol. 
Akkor még úgy látszott, hogy a többi intézmény fel tudja vállalni azt a pár embert. 
Szakértı átnézte a helyzetet, nem látszik megoldottnak a helyzet. Egy évig látjuk a 
kollégium jövıjét. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A zárszámadási anyagban van olyan adat, hogy 324 fı a tervezett létszám és a 
valóságban 303 fıt foglalkoztatunk, 21 állás nincs betöltve. Gondoskodni kell a 
napközirıl, s a helyének a kiválasztásáról, valamint a bejárókról mindenféleképpen 
gondoskodni kell. Az elmúlt évektıl csökkent a kollégiumi létszám, csökkent az 
állami normatíva és az önkormányzatnak egyre magasabb összeget kellett hozzátenni 
támogatásként. Öt fıt át kell képezni mindenképpen. A felszabaduló összegnek 
mindenféleképpen kell, hogy fedezze az iskolabuszt és a fenntartási költségeket. Ha itt 
az idı arra, hogy meghozzuk a döntést, akkor hozzuk meg. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megszőnés esetén 4 gyerekfelügyelınek jár végkielégítés, 4,4 millió forint. Ezt mibıl 
tudjuk finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Ezt meg kell nézni. A normatíva tekintetében visszafizetési kötelezettségünk lesz. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha két telephely (Súry iskola, Gépállomás iskola) megszőnik, ott csökkenni fog a 
rezsiköltségünk. Ez is plusz pénz, ami ott megmarad. A kollégiumnál átalakítások 
lesznek, ezt mibıl tudja az önkormányzat finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Azt kell a következı idıszakban kidolgozni. Szeptember 1-jén látszik, hogy ki az, akit 
át tudunk venni és ki az, akit nem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hozzáfőznivaló van-e még? 
Borbély Ella bizottsági tag 
A munkák a nyáron megkezdıdnek? 
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Basky András polgármester 
Ha az önkormányzat azt a döntést meghozza, akkor azt folyamatában ki kell dolgozni, 
át kell gondolni, hogy hogyan lehet ezt kialakítani. Abba az irányba halad az 
átalakítás, hogy feltehetıen az iskola maradna az önkormányzat tulajdonában, a 
pedagógusok bére átkerülne a Kormányhivatalhoz. Célszerő lenne kialakítani az iskola 
mellett torna szobákat. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A kollégium bejáratánál nem kellene porta szolgálatot biztosítani továbbra is? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A jelenlegi közoktatási törvény és a köznevelési törvény is megvan. Lehet, hogy 
mindenkit el tudunk helyezni. Ezért kértem szakértıt, hogy vizsgálja meg, hogy mi 
várható 2013. szeptembertıl. Azt sem tudjuk, hogy a technikai dolgozókat ki fizeti. A 
pedagógus létszám 2013-tól 20 %-al csökkentendı. Ha ezen felül szeretnénk 
foglalkoztatni, akkor az önkormányzat fizeti. 
Nagy Judit irodavezetı 
A technikai dolgozók illetményét továbbra is az önkormányzat finanszírozza. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A létszámfelesleget hogyan lehet lefedni, az iskolának lesz-e a végkielégítésre 
fedezete? 
Basky András polgármester 
Itt szeretném felhívni minden intézményvezetınek a figyelmét, hogy a felszabaduló 
állásokat nem lehet külsıs szakemberekkel betölteni, hanem azt házon belül kell 
megoldani amennyiben erre lehetıség van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Készüljön erre egy önkormányzati rendelet, ezt szabályozzuk le és akkor számon lehet 
kérni. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az óvodára is vonatkozik ez a törvény, 2013-tól a személyi állományt illetıen a 
Kormányhivatal lesz a meghatározó. 
Bíró Tiborné IGSZ vezetıje 
Az IGSZ átkerülhetne az önkormányzathoz. A megfelelı helyiségek biztosítottak-e? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Annak van akadálya, hogy az Önkormányzatnál legyen? 
Basky András polgármester 
Az akadálya az, hogy az elhelyezést helyhiány miatt nem tudjuk biztosítani. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Ha az IGSZ bekerül az Önkormányzathoz, minden évben tovább kell vinni. Évközben 
megszüntetni nem lehet. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az IGSZ fizikális elhelyezésérıl beszélünk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ha ez nem lehetséges, arról volt szó, hogy a régi szolgálati lakás alkalmas az 
elhelyezésre. Az iskola melletti szolgálati lakásban is el lehetne helyezni az IGSZ-t. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Lehetne tudatosan készülni arra, hogy ha indulnak átképzések, akkor be kellene 
iskolázni azokat, akiket oda tudnak tenni. Mindenféleképpen, ha képzést vállal valaki 
és megcsinálja, akkor nagyobbak a lehetıségei. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetıje 
Az átképzésnek a költségeit a dolgozónak kell vállalni, vagy az önkormányzat ad 
segítséget ehhez? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ha a diploma megszerzésérıl beszélünk, oda felvételizni kell és felvételt is kell nyerni. 
Basky András polgármester 
Én senkit nem biztatnék arra, hogy pedagógusképzettséget szerezzen meg, aki 
létszámfeleslegessé válhat. Abban kell gondolkodni nekünk, hogy ha a kollégium 
megszüntetését most nem lépjük meg, nem lesz könnyebb helyzet jövıre sem. Ha most 
kimondjuk azt, hogy nem indítunk kollégiumot szeptember 1-tıl, akkor egy évet 
nyerünk. Minden intézményvezetınek tudomásul kell vennie, hogy nem vehet fel új 
dolgozót, amíg el nem tudjuk helyezni az átszervezés miatt esetlegesen munka nélkül 
maradó dolgozóinkat. A bölcsıdébe is kell gondozónı, ott is van egy lehetıség. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Jövı ilyenkor drasztikus változás elé nézünk, akárhogy születik is meg a döntés. A 
jelen adatok azt mutatják, hogy sokan vagyunk. 
Basky András polgármester 
Minden testületi ülésen fogunk tárgyalni a dologról, augusztusnál tovább nem lehet 
halasztani a döntéseket, mert szeptemberben már tanítás van. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A Súry és a Gépállomás is felszabadul, ha beköltözik a kollégium épületébe, s akkor 
megmarad a víz, villanyköltség. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıttünk álló év problémáját kellene megoldani. Úgy gondolom, hogy úgy tudunk 
felkészülni a következı év problémájára, hogy ha egy okos létszámgazdálkodás 
alakulna ki. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A Belügyminisztérium elkezdte a Polgármester Hivatal személyi állományát vizsgálni. 
Név nélkül bekérték az összes dolgozónak a besorolását. Ez által látják, hogy kinek 
milyen végzettsége van, milyen juttatásban részesül, hány százalékban végez 
önkormányzati és hány százalékban önkormányzati, közigazgatási tevékenységet. 
Ebben az évben semmilyen átszervezéssel nem szabadna kivinni feladatokat, illetve 
nem szabad behozni feladatokat. A járások kialakítása megzilálja az önkormányzat 
dolgozóinak létszámát, gyámhivatalt, építésügyet kiviszik, pályáztatni fogják a 
rendszereket. 
Basky András polgármester 
Az elsı határozat-tervezet kimondja, hogy elsı, harmadik, negyedik ötödik, hatodik 
évfolyamon öt osztály, a második, hetedik és nyolcadik évfolyamon négy osztály fog 
indulni. Itt ki kell mondani azt is, hogy 2 fı pedagógusi státusz elvonására kerül sor 
2012. szeptember 1-tıl. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ez egy komoly anyag, amiben most felelısségteljes döntéseket nem tudunk hozni, 
mert olyan dolgok hangzottak el, mint a státusz megszüntetés, dolgozók munka nélkül 
maradása. Ezek nagyon nehéz dolgok, és emberek érzelmi és lelkivilágát érinti, melyet 
nem lehet félretenni. A kollégium tekintetében nincsenek olyan számadatok, amik ezt 
igazolják, hogy meg tudjam szavazni. Maga a döntés rengeteg dolgot hoz magával. Itt 
volt egy együttgondolkodás, bizonyos dolgokban lehet döntést hozni, mint például, 
hogy általános iskolában hány osztályra való létszám van. A kollégium megszüntetése 
nem gyızött meg. A II. határozat-tervezet vonatkozásában, hogy kit milyen feladattal 
bízzunk meg, Igazgató Asszony sem mutat határozottságot, hogy mit kell neki 
csinálni. A 2. pontja a határozat-tervezetnek, hogy augusztus végéig lesz anyag, az 
késı lesz. 
Basky András polgármester 
A májusi és a júniusi ülésen azokat a döntéseket, amiket meg tudunk hozni, azt 
meghozzuk. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Május végéig kell a létszámra vonatkozó döntéseket meghozni a fenntartónak. Az 
embertelen döntés lenne, hogy augusztusban több pedagógusnak azt mondjuk, hogy 
nincs rá szükség. Fontos az, hogy májusban megtudja, hogy mire kell számolnia. Ezt 
az egészet én nem tudom megszavazni. Az adatok nincsenek meg az I. határozat-
tervezethez. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az anyag elkészült, csak az Igazgató Asszony még nem küldte át részünkre, ezért nem 
került kiosztásra. Ígérete szerint a következı bizottsági ülésre már továbbítani fogja. 
Ezeket az adatokat telefonon keresztül szolgáltatta. A döntés azonban rendkívül fontos 
mind a pedagógusok, mind a gyermekek, és mind a szülık számára, hiszen tudniuk 
kell, hogy 2012. szeptember 1-jétıl mire számíthatnak. A szükséges döntéseket csak 
folyamatosan tudjuk meghozni valamennyi adat ismeretében. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ehhez kellene egy csapat, aki felvállalja, hogy segít, mert egyedül ezt én nem tudom 
megoldani. 
Basky András polgármester 
A felelıs személy megjelölése azt jelenti, hogy valaki összefogja a csapatot, nem 
pedig azt, hogy egyedül kell elvégezni a feladatot. A szakmai team látja azt, hogy mire 
van szükség. Ha megvan ez az anyag, akkor a májusi ülésen ebbıl az anyagból lehet 
dönteni. Farkas Gáborékkal is fel lehet venni a kapcsolatot. Nagy Judit, Szilágyi Ödön 
munkatársaim segítségére is számíthat Igazgató Asszony, amennyiben azt igényli. 
Bíró Tiborné IGSZ vezetıje 
Ki fogja finanszírozni az iskolának az átalakítási költségeit? 
Basky András polgármester 
Az a feladat, hogy ki kell dolgozni ezt a szakmai anyagot, amivel ezt a feladatot végre 
tudjuk hajtani. Azt vizsgáljuk meg, hogy hol tudunk kialakítani torna szoba helyiséget. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetıje 
Nálunk most jelen pillanatban semmilyen alaprajz nincs. Anélkül nem tudjuk, hogy 
melyik falat lehet bontani. 
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Basky András polgármester 
Farkas Gábor féle terv van. Szakmai koncepciót le kell tenni az asztalra, hogy mit 
szeretnénk. Az átalakítást kell átgondolni, az ötleteket leírni a szakmai koncepcióba. 
Szakembertıl azt kell megtudni, hogy ennek mennyi a költsége. Azt is fel kell mérni, 
hogy hány napközis csoportot kell indítani. Ha osztály összevonás lesz, akkor két 
pedagógusi státusz feleslegessé válik, ezt nem lehet benn hagyni a rendszerben. A 
költségeket is ide kell hozni. Amiben most gondolkodni kell, hogy ezt az 5 helyiséget, 
ami a második emeleten felszabadul, hogyan lehet kialakítani. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az elsı határozat-tervezetben dönteni kell a kollégiumi csoportok számáról. 
Kidolgozásra került az is, hogy két kollégiumi csoport indítása esetén és a teljes 
megszőnés esetén mi a helyzet.  
Basky András polgármester 
Azt most kimondjuk, hogy a kollégiumi csoportok száma „0”-a. Ezen nem szabad 
gondolkodni. Arra kell készülni, hogy akkor a Súry iskolából és a Gépállomás 
iskolából az osztályok átköltöznének. Az átalakítást ennek megfelelıen kell elvégezni 
a kollégium épületében. Le kell írni, hogy mit, hova akar tenni az iskola és hogy a 
legkevesebb átépítéssel, szervezéssel ez mennyibe kerül. Az intézménynek az a 
feladata, hogy az igazgató segítségével hozza döntési helyzetbe a Képviselı-testületet 
az átalakítási munkákra. Át kell gondolni a következı tanévre a napközis csoportok 
számát. Az alapkérdés az, hogy mit készítünk elı, hogy marad a kollégium, vagy nem 
marad, s a két helyzetben mit tudunk megoldani. Azt továbbra is kérem, hogy a 
sportszobának a lehetıségét végig kell gondolni. 
Kérdés, hogy a „c” pontot hogyan fogalmazzuk meg, hogy indítunk kollégiumi 
csoportot, vagy nem indítunk a 2012/2013-as tanévtıl. Mivel két évfolyamon egy-egy 
osztállyal kevesebbet szervezünk, kérdés, hogy döntünk-e a pedagóguslétszámról, 
vagy sem? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Döntsünk inkább, mert akkor az érintettekkel tudunk beszélni errıl. 
Basky András polgármester 
Azt a döntést is ki kell mondani, hogy az iskola pedagógusi létszámát 74 fırıl 72 fıre 
csökkentjük. Az elıkészületeket az intézményvezetı bonyolítsa le. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. Amennyiben 
nincs, akkor javaslatot teszek a határozat-tervezetekre egyenként. 
Javaslom, hogy az I. határozat-tervezet c.) pontjában mondja ki a bizottság, hogy a 
kollégiumi csoportok száma „0”-a, nem indítunk kollégiumi csoportot a 2012-2013-as 
tanévben. Az osztályok összevonásából adódóan 2 fı pedagógusi státusz elvonásra 
kerül 2012. szeptember 1-tıl. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
A kollégiumi ellátás biztosításával  
kapcsolatos döntés (kollégiumi  
csoportok száma) 
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HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 

tületnek, hogy fogadja el az elıterjesztés I. határozat-tervezetét az alábbi 
kiegészítésekkel: 
Az I. határozat-tervezet c.) pontja mondja ki, hogy: 
- a kollégiumi csoportok száma 0, azaz a 2012/2013-as tanévben ne 

induljon kollégiumi csoport; 
- az osztályok összevonásából adódóan 2 fı pedagógusi státusz 

kerüljön elvonásra 2012. szeptember 1-tıl; 
Határid ı: 2012. április 26. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Javaslom, hogy az ésszerő létszámgazdálkodásra készüljön önkormányzati rendelet. 
Nagy Judit irodavezetı 
Ha jól értelmezem Elnök Asszony javaslatát, akkor intézményenként felül kell 
vizsgálni a feladatellátáshoz szükséges létszámot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Igen, és szeretném, hogy ennek legyen felelıse. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
A kollégiumi ellátás biztosításával  
kapcsolatos döntés (létszámgazdálkodás) 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-
  testületnek, hogy az ésszerő létszámgazdálkodásra készüljön önkormány- 
  zati rendelet, s ennek legyen felelıse. 
  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az IGSZ új telephelyre történı elhelyezésére 2012. május 31-ig kerüljön sor. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
29/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
A kollégiumi ellátás biztosításával  
kapcsolatos döntés (IGSZ elhelyezése) 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek az IGSZ új telephelyre történı elhelyezését, és azt, hogy erre 

2012. május 31-ig kerüljön sor. 
  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Javaslom, hogy bízza meg a Képviselı-testület az iskola igazgatóját, hogy a 
Képviselı-testület májusi ülésére részletesen dolgozza ki az elıterjesztés I. határozat-
tervezetét, és vizsgálja meg a kollégiumban az osztálytermek és tornaterem 
kialakításának lehetıségét, a költségvetési források megjelölésével, és ennek pénzügyi 
tervezetével. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat – tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
A kollégiumi ellátás biztosításával  
kapcsolatos döntés (osztálytermek, 
tornaterem kialakítása) 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 

testületnek, hogy bízza meg az iskola igazgatóját, hogy a Képviselı-
testület májusi ülésére részletesen dolgozza ki az elfogadott döntések 
alapján vizsgálja meg a kollégiumban az osztálytermek és tornaterem 
kialakításának lehetıségét a költségvetési kiadások megjelölésével, és 
annak pénzügyi tervezetével együtt. 
Határid ı: 2012. április 26. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Javaslom, hogy a polgármestert kérje fel a Képviselı-testület, hogy a meghozott 
döntések végrehajtására vonatkozó szükséges intézkedéseket, döntéseket a 2012. 
augusztusi ülésére készítse elı. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
A kollégiumi ellátás biztosításával  
kapcsolatos döntések végrehajtása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a kollégiumi ellátás 

biztosításával kapcsolatban meghozott döntések végrehajtására 
vonatkozó szükséges intézkedéseket, döntéseket a 2012. augusztusi 
ülésére készítse elı. 
Határid ı: 2012. április 26. 
Felelıs:     A bizottság 

 
5./ Napirendi pont 
Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4./B-11 kódszámú Országos tehetségsegítı 
hálózat létrehozása címő pályázathoz 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Igazgatója Sápi Tiborné jelezte, hogy 
az Intézmény pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos 
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tehetségsegítı hálózat létrehozása elnevezéső pályázatra. A pályázat benyújtásához 
fenntartói támogató nyilatkozat szükséges. Ennek akadálya nincs. Kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4./B-11 kódszámú  
Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása címő 
pályázathoz 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2012. április 26. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Arizóna program bevezetése a Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Észak-Amerikából indult ez a program, Magyarországon már több helyen bevezették. 
Nyugat-Magyarországon, Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon is vannak olyan iskolák, 
ahol ez bevezetésre került. Ez olyan lehetıséget biztosít a pedagógusnak, hogy tudjon 
tenni annak érdekében, hogy a jó diák tanulni tudjon, a pedagógus tanítani tudjon, és 
egymás elveit tisztelje a diák és a pedagógus. Én örülök ennek a programnak, 
maximálisan támogatom. Örülök, hogy az iskola ebben partner. Minden diáknak joga 
van a zavartalan tanuláshoz, minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz és 
minden diáknak tisztelni kell a pedagógust. Az a gyermek, aki nem figyel, oda nem 
ill ı magatartásával zavarja a diáktársait, az órát, a pedagógust, mindenképpen büntetni 
kell. Én úgy gondolom, hogy a lehetıséget meg kell adni arra, hogy segíteni tudjuk a 
tanulni akaró gyermekeket és tanítani akaró pedagógusokat.  
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Nem kis feladat egy ilyen programot elindítani, mert egyrészt a pedagógusokkal is 
meg kell értetni, hogy ez mirıl szól, a szülıkkel is, és a gyermekekkel is. Holnap 
szülıi értekezleten a programot ismertetjük a gyermekekkel és a szülıkkel. Nem 
könnyő ennek a bevezetése, mert ekkora iskolában a lyukasórák helyettesítését is 
nehéz megszervezni. Úgy szól az alku, hogy az a pedagógus élhet ezzel a lehetıséggel, 
aki felajánl egy ilyen órát. Májusban próbaként szeretnénk alkalmazni. 
Nagy Judit irodavezetı 
Tájékoztatom Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy mint azt az elıterjesztés is 
tartalmazza, az Arizóna program több helyen is ütközik a Közoktatásról szóló törvény, 
és egyéb a közoktatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel. Ezt az elıterjesztés 
részletesen taglalja. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én tudom támogatni ezt a programot, mert ez mindannyiunk érdekét szolgálja, és a 
település érdekét is, hogy a gyermekek tudjanak tanulni nyugodtan. 



 17 

Nagy Judit irodavezetı 
Az én feladatom annyi, hogy jelezzem amennyiben a döntés jogszabályt sért, az 
észrevétel természetesen nem köti a bizottságot a döntés meghozatalánál. A döntésre 
észrevételt a Kormányhivatal Törvényességi, Ellenırzési Fıosztálya tehet.     
Koller Dániel bizottsági tag 
Azt nem tudom támogatni, hogy van olyan pedagógus a Fekete István Általános 
iskolában, hogy egy gyermek miatt szaktanári figyelmeztetést ad az egész osztálynak. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Írjuk le, hogy kivel mi a gond. Van probléma a pedagógusokkal is, de úgy látjuk, hogy 
nagyon sok esetben a szülı sem partner. Pedagógusok között is van, aki jól dolgozik, 
de olyan is van, aki kevésbé. 
Nagy Judit irodavezetı 
Ebben a kérdésben konzultáltam a Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési 
Fıosztályának és Oktatási Fıosztályának munkatársával, megítélésük szerint is a 
program rendelkezései több helyen nem állnak összhangban a hatályos jogszabályi 
rendelkezésekkel. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A törvényességi szempontot, Irodavezetı Asszony jelzését mindenképpen figyelembe 
kell vennünk. 
Ha ezt a dolgot a bizottság és a pedagógusok is felvállalják, akkor a jogszabálysértés 
veszélyét is fel kell vállalni, az esetleges törvényességi észrevétellel együtt. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az Oktatási Hivataltól kellene állásfoglalást kérni. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az Oktatási Hivataltól állásfoglalást kérek. Mi ezt a programot nem úgy szeretnénk 
bevezetni, hogy az órát zavaró gyermeket kényszerítjük arra, hogy hagyja el az 
osztálytermet, hanem úgy, hogy a gyermek önként dönt, hogy viselkedik, vagy 
elhagyja az órát. 
Nagy Judit irodavezetı 
A gyermeknek nincs joga arra, hogy eldöntse, részt kíván venni az órán, vagy sem, 
hiszen tankötelezettségét a tanórán történı részvétellel teljesíti. Megítélésem szerint az 
osztályban tanító pedagógusnak más formában kellene az adódó problémákat kezelni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Javaslom, hogy bízzuk meg a Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatóját 
a program kísérleti jelleggel történı beindítására. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2012. (IV. 23.) ÖIB hat. 
Arizóna program bevezetése a Fekete István 
Általános Iskola és Kollégiumban 
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HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megbízza a Fekete István 
Általános Iskola és Kollégium igazgatóját a program kísérleti jelleggel 
történı beindítására. 

  Határid ı: 2012. április 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Sok helyrıl hallottam azt, hogy a Mercedes Gyár Kecskeméten megvett egy területet. 
200 családot idetelepít a Klábertelepi, vagy a Peny melletti részre. 
Basky András polgármester 
Kecskemét 600 millió forintot nyert a kórházköznek a rehabilitációjára. Szervezett 
telepítések nincsenek. Az önkormányzat ilyen kezdeményezéseket nem kívánt 
eszközölni, és nem is fog ezután sem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Megköszönöm a jelenlevıknek a részvételét, a 
mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 
 
       Holminé Sebık Márta sk.  
        ÖIB elnök   
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