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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. május 22-én, de: 9.30  
               órakor megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta   bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel, Nagyszabóné Borbély Ella bejelentéssel 
vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
      Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 4 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …../2013. (….) önkormányzati rendelete a 2013.   polgármester 
     (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról   
2./ Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl-  Basky András 
     csıde Székhely Intézményeinek fejlesztése pályázat hi-  polgármester 
     ánypótlása 
3./ I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Basky András 
     II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsı- polgármester 
     de nyári zárva tartása 
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4./ Intézményi átszervezés véleményezése (kollégium megszün- Basky András 
     tetése)         polgármester 
5./ Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András 
     számolója a 2012. évi tevékenységérıl    polgármester 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasá- Basky András 
     gi Szervezete átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységé- polgármester 
     rıl 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermek- Basky András  
     jóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi polgármester 
     tevékenységérıl 
8./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai Basky András 
     ellátásának értékelése       polgármester 
9./ I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsı- Basky András 
     de Szervezeti és Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából polgármester 
     történt tárgyalása 
     II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl- Basky András 
     csıde Bölcsıdei Intézményegység Szakmai programjának jó- polgármester 
     váhagyása 
10/ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsı- Basky András 
      de Házirendjének egyetértés céljából történı tárgyalása  polgármester 
11/ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a dr. Balogh László 
      2012. évben végzett munkájáról     jegyzı 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
36 pontban módosul a költségvetésünk.  
Elıterjesztés 1./ pontja: 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. január-február havi 
bérkompenzációja 4.045.749.- Ft. Kérdés, hogy a december havit nem kapják meg? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Folyamatban van a rendezése. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Intézmények megkapják-e a bérkompenzációt? 
Basky András polgármester 
A bérkompenzációt már a költségvetésnél jóváhagytuk, de utólagosan tudjuk lehívni. 
Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
Ez a költségvetésbe betervezett személyi béreken felüli tétel. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Az intézmények meg fogják kapni, de a költségvetés elfogadásakor ez már meg volt 
finanszírozva. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 2./ pontja: 
Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött 
hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatási összege. 
Elıterjesztés 3./ pontja: 
A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 300.000 Ft befizetés történt, a 
megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az 
Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek 
támogatása céljából. 
Elıterjesztés 4./ pontja: 
Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 360.000 Ft befizetés történt, 
mely a Lajosmizséért Közalapítvány bankszámlájára kerül átutalásra.   
Elıterjesztés 5./ pontja: 
A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napján a Képviselı-
testület által, - összege, 126.895.000 Ft, melybıl 110.000.000 Ft beépítésre került a 
2013. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 16.895.000 Ft – mőködési: 361.000 Ft, 
felhalmozási: 16.534.000 Ft (pályázati önerı biztosítása). Ez melyik pályázatra 
vonatkozik? 
Basky András polgármester 
Mővelıdési Ház, Egészségház és óvodabıvítés. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 6./ pontja: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból 
származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása, valamint a 
január és február havi tanácsadói tevékenység megbízási díjának átvezetése az 
Önkormányzat részére. Ez milyen tanácsadói díj? 
Basky András polgármester 
Ez a jegyzı asszony tanácsadói díja 2013. január, február hónapban. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Felmerült egy olyan probléma, hogy az intézmények nem megfelelıen gazdálkodnak a 
pénzekkel, s visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, s az 
intézmények tárgyévi költségvetésébıl a fenntartó ezt levonja. Az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménytıl 761.000.- Ft került elvonásra. Ezeket a 
problémákat hozni fogom a következıkben is. 
Basky András polgármester 
Akinek eddig problémája volt, idejött, megoldottuk. Volt-e az EGYSZI-nél olyan 
dolog, amit nem tudott az EGYSZI kifizetni, illetve megoldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Össze fogom győjteni ezeket. 
Basky András polgármester 
A legfontosabb intézkedéseket tudtuk végigvezetni. Valamennyi intézményt át fogunk 
nézni és megnézzük, hogy a mőködıképességük hol szenved csorbát. Kettıs elvonás 
nem történt az EGYSZI-nél. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 7.) pontja: A tankönyv beszerzés tankerületi feladattá volt. 
 



 6 

Elıterjesztés 8.) pontja: A tőzoltóság részére támogatást folyósítunk 2 millió forintot. 
Elıterjesztés 9.) pontja: Lajosmizsei Polgárır Egyesület támogatása 200.000.- Ft-al. 
Ha megszőnnek, akkor miért kapják a pénzt? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Két verzió van. Ha mőködik, akkor támogatjuk azzal a feltétellel, hogy a 20 éves 
Lajosmizse emlékére rendezendı kiállítás kiállítási tárgyait ırizze (4 x 24 óra). 
Nyilatkoztatni kell, hogy vállalják-e ezt? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A szerzıdés aláírásakor minden kiderül, a teljesítés után fogjuk kifizetni az összeget. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 10.) pontja: A Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer 
támogatásaként 500.000 Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, 
melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra.  
Elıterjesztés 11.) pontja: Élı-Energia Kft 2.167.000.- Ft-os kamattartozása. Apró 
Ferenc képviselı úr kérése volt, hogy ezt a követelését ne adjuk oda a Kft-nek, amíg 
az iparőzési adóját nem fizette be. Panasz merült fel az Élı-Energia Kft-re, mert nem 
fejezték be a csarnok munkálatait. 
Elıterjesztés 13.) pontja: Az energetikai pályázat önerejének megpályázása sikeres 
volt, megkaptuk a pályázati pénzt. 
Elıerjesztés 14.) pontja: Sportcsarnok felújítása. Ezt a pénzt kevésnek tartom. 
2.375.000.- Ft az árajánlat az öltözı, mosdó stb. vonatkozásában. A burkolatcsere 
2.173 eFt, a motoros függöny 1.800 eFt/db. A sportcsarnok felújítása kb. 12 millió Ft 
körüli összegbe kerülne. 
Basky András polgármester 
Óvatosnak kell lenni a pénzköltésnél. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A 10 millió forint kevés, a Sportcsarnok felújítása kb. 12 millió forint lenne. A 
hiányzó forrást a 4.859.000.- Ft-ból, az ebédeltetésbıl származó plusz bevételbıl 
lehetne elvenni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskola költségvetési elıirányzata le van karcsúsítva, az iskola több éve nem volt 
kifestve. A Ceglédi út felıl lévı sorakozó terület térburkolattal való ellátása és 
füvesítése 700.000.- Ft lenne. A linóleum csere 126.000.- Ft lenne, 2010. óta ez nem 
oldódott meg. A központi szárny folyosóinak festése 800.000.- Ft. Ez évek óta nem 
valósult meg. Nem történt tisztasági festés, nem volt mosdó csere. Ezen 
hiányosságokat komolyan kellene venni. A forrása az a 10 % lenne, amit 
visszakaptunk az energetikai pályázatból. Ezt a pénzt még rá lehetne fordítani. 
Basky András polgármester 
Minden intézmény megkapta a költségvetését minden évben. Az, hogy évek óta nem 
volt festés, nem az önkormányzat feladata, hanem az intézmény problémája. A 
felújítással most valamennyi tanteremnek olyan állapotba kellett, hogy kerüljön, hogy 
még a tisztasági festésnek is meg kellett volna, hogy legyen. A folyosó festését meg 
kell oldani, de minden egyes problémáját az iskolának ebben az évben nem tudjuk 
megoldani. Eddig sok dolgot sikerült megvalósítani. A költségvetési tartalékaink teljes 
felhasználásától most még óvakodnék. Az IGSZ-nél levı tartalékokkal is óvatosan kell 
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bánni. Ha 10-12 millió forintot rá tudunk költeni az iskolára pluszban, akkor látványos 
eredményt tudunk elérni. Ha a Sportcsarnokra 10 millió forint rá lesz költve, az is 
látványos lesz. Az, hogy a függönyöket és a székeket most kell-e megvenni, azt 
megfontolandónak tartom. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskolának új vezetése van, új szemlélet van, de a költségvetés le van karcsúsítva. 
Az elızı vezetésre kellett volna odafigyelni, hogy miért nem arra költötte a pénzt, 
amire kellett. A jelenlegi vezetés errıl nem tehet. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Ha a Sportcsarnok felújítása megvalósul, azt köszönettel veszem. Azt is elırelépésnek 
venném, hogy ha egy csoport létrejönne, aki azt figyelné, hogy mikor mit kellene 
megvalósítani. A folyosók 15 éve nem voltak kifestve. Nem tudom az elrozsdásodott 
labdafogó drótokat sem felújítani, és még sorolhatnám a problémákat. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mit mutatnak a számok? 
Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
Az iskola összes dologi kiadása 60 millió forint, ha a gázt, villanyt, vizet levonjuk 
belıle, akkor 28.219.000.- Ft a maradék, de ebbıl még lejönnek egyéb kiadások. 
Basky András polgármester 
Azt látom célszerőnek, hogy a költségvetéseket át kell vizsgálni második körben is. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Minden évben kellene egy elgondolás, hogy mi mindent tudunk megoldani. 
Basky András polgármester 
Ha nincs meg hozzá a finanszírozás, akkor a jövıt illetıen nem szabad tervezni 
felújítást. Azt kell eldönteni, hogy mi az, amit most megcsinálunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az étkeztetés állami normatíva térítését, a 4.859.000.- Ft-ot oda lehetne tenni a 
Sportcsarnok felújításához, mert az lenne a jó, ha teljes egészében be tudnánk fejezni. 
A sorakozó térkı burkolatát, vizes blokk problémát meg lehet oldani. 
Basky András polgármester 
A pályázatot benyújtottuk, azt el kell költeni ilyen célra. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az általános tartalékból a céltartalékba 2 millió forintot át kell tenni, hogy meglegyen 
a Sportcsarnok felújítására a 12.200.000.- Ft, ebbıl levonjuk a 800.000.- Ft-ot, s marad 
11.400.000.- Ft. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 15.) pontja: Az Egészségház orvosi ügyeleti díjának 5,2 %-os emelése. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ezt a problémakört úgy kell megoldani, hogy határozott idıre december 31-ig kell 
megállapítani az ügyeleti díjat és úgy kötni a szerzıdést. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 16.) pontja: Az óvoda két csoportszoba parketta felújítása 1.666.000.- Ft, 
kiutalatlan támogatás 732.000.- Ft. 
Elıterjesztés 17.) pontja: Az Önkormányzat hozzájárul a Lajosmizsei Hírlap 
megjelenéséhez 1.432.000.- Ft értékben, a Lajosmizsei Napok megrendezéséhez 
2.500.000.- Ft összeggel, ezt meg kell emelni 100.000.- Ft-al a Lajosmizsei Lovas 
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Napok támogatási összegével. Tetıszigeteléshez 1 millió forintot biztosít az 
Önkormányzat. 
Elıterjesztés 18.) pontja: Az általános tartalékból Erzsébet utalványt biztosít az 
Önkormányzat visszamenıleg 6 hónapra az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési 
szervek részére.     
Elıterjesztés 19.) pontja: Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba 
helyezi az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek 2013. II. félévi Erzsébet 
utalványát 5.000 Ft/hó összegben.       
Elıterjesztés 20.) pontja: Az Önkormányzat a nyári ügyelet biztosítását: 503.415 Ft 
értékben (Személyi juttatás: 405.000 Ft + Járulék: 98.415 Ft) az általános tartalékból 
finanszírozza, megbízási jogviszony keretében. 
Elıterjesztés 21.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napján a Képviselı-testület által, - összege: 11.749.000 Ft (ebbıl: 772.000 Ft 
mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 
2013. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: 10.977.000 Ft-ot. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nincs klímarendszere a háznak, s a RICÓ fénymásoló, nyomtatógépünk is tönkre van. 
Ezek beruházási kiadások. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
10.977.000.- Ft-ot helyezzük céltartalékba. Az ügyeleti rendelı és a szemészeti 
szakrendelı légkondicionálását meg kellene oldani, mert a szemész szakorvos nem 
vállalja nyáron a szakrendelést. 
Basky András polgármester 
203.000.- Ft a szemészeten az árajánlat erre vonatkozóan. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Klímáról beszélünk az orvosi rendelıben és a Polgármesteri Hivatalban, a gyermekek 
pedig mostoha körülmények között tanulnak. Ha az iskola kap 1 millió forintot, akkor 
tudom támogatni a klímarendszert.  
dr. Balogh László jegyzı 
A Városháza épületén nagyon sok az ablakfelület, s a nyári hıség viselhetetlen az 
épületben.  
A fénymásoló gépünk elég gyakran nagyon hangosan mőködik, s a vele járó zaj, hang 
viselhetetlen, sőrőn kell szerelıt hívni, javíttatni. A gépre pedig szükség van, mert e 
nélkül nem lehet dolgozni a Hivatalban. 
Basky András polgármester 
Költségvetésünk tekintetében a 10.977.000.- Ft céltartalékot nem lehet eltenni 
máshová, amikor elköltésre kerül, ahhoz a Képviselı-testület jóváhagyása szükséges. 
Pénzmaradványt nem lehet elvenni az intézményektıl.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés 22.) pontja: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
(január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
Elıterjesztés 23.) pontja: Önkormányzati Hivatalnál a személyi állomány bére. 
Elıterjesztés 24.) pontja: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és 
mőködési szabályzata szerinti változás átvezetése a 841124 és 841126 szakfeladatok 
között. 
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Elıterjesztés 25.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által, - összege: 4.953.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegébıl 
valósítja meg a Ford Tranzit mőszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület 
villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme 
alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: 193.600 Ft. A nyert 
pályázati összegbıl a nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı gyermekek számára biztosított az étkeztetés 
Elıterjesztés 26.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 415.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. 
Elıterjesztés 27.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 1.356.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. 
Elıterjesztés 28.) pontja: A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 
30. napon a Képviselı-testület által - összege: 116.000 Ft, mely mőködési célú 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 
Elıterjesztés 29.) pontja: Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok 
által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, 
valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 
összegének beszámításával. 
Elıterjesztés 30.) pontja: Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fı. A gyógytorna 
biztosítására heti 10 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat 
foglalkoztat. A 37 fı feletti, heti 10 órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-
testület elvi hozzájárulása szükséges. 
Elıterjesztés 31.) pontja: Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba 
parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft 
összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, 
figyelembe véve a 2012. évi kiutalatlan támogatás 732.000 Ft összegét. 
Elıterjesztés 32.) pontja: Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a 
Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben 
megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; 
valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget. 
Elıterjesztés 33.) pontja: Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad 
pénzeszköz állományának elvonása. 
Elıterjesztés 34.) pontja: A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb 
központi támogatásként kapott összeg. 
Elıterjesztés 35.) pontja: Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 
360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen -, 
realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az 
összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, 
sportszervezetek támogatása céljából. 
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Elıterjesztés 36.) pontja: Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az 
IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó 
összegben, visszamenıleg 6 hónapra. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
önkormányzat rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…../2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költség- 
vetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet mó- 
dosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
  tületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormány- 
  zati rendelet módosítását. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Basky András polgármester 
Olyan döntést kellene hozni a bizottságnak, hogy az orvosoknak a kérelmét nem 
támogatja, mert ha a kormány ezt meg tudja oldani, akkor az önkormányzat külön 
támogatást nem tud nyújtani.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elfogadható ez a javaslat? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
35/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Orvosok támogatási kérel- 
me 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elvetette azt a javas- 
  latot, hogy az orvosoknak a kérelmét nem támogatja. 
  Határid ı: 2013. május 22. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi ont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhely 
Intézményének fejlesztése pályázati hiánypótlása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Öt pontban kell hiánypótlást megtenni a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Székhely Intézményének fejlesztése kapcsán beadott pályázatban. 
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Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel  
a kérdést. 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhely 
Intézményének fejlesztése kapcsán beadott pályázat hiánypótlását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Székhely Intézményének fejlesztése pályázati  
hiánypótlása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. április 18-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta a napirendet és meghozta 22/2013. (IV. 18.) ÖIB határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának lehetséges formái kerüljenek kidolgozásra költségvetési számokkal együtt 
a következı testületi ülésre. 
Kocsis Györgyné Óvodavezetı Asszony tájékoztatása alapján 2013. augusztus 5. 
napjától 2013. augusztus 16. napjáig 16 gyermek, augusztus 19. napjától augusztus 31. 
napjáig 7 gyermek esetében igénylik az óvodai ellátást. 
A bölcsıdei ellátást a szülık augusztus hónapra nem igényelték. Óvodavezetı 
Asszony a levelében kérte a Bölcsıde 2013. augusztus 5. napjától 2013. augusztus 31. 
napjáig, az Óvoda 2013. augusztus 19. napjától 2013. augusztus 31. napjáig történı 
zárva tartásának engedélyezését. 
Az Iskolába adatlapok lettek küldve az igények felméréséhez. A visszaérkezett 
adatlapok értékelése alapján nyolc elsı-, négy-négy második és harmadik, egy 
negyedik, valamint két ötödik osztályos, összesen 19 tanuló esetében igénylik a szülık 
a nyári szünidı tartama alatt gyermekeik napközbeni ellátását. 
Az Óvoda 2013. augusztus 16. napjáig folyamatosan mőködik. Az óvodás korú 
gyermekek esetében ezen idıpontig a nyári napközbeni ellátásáról nem kell az 
önkormányzatnak egyéb úton gondoskodnia. Augusztus 21. napjától augusztus 31. 
napjáig az Óvoda zárva tartására teszek javaslatot, erre az idıszakra nem tudja 
biztosítani az önkormányzat az óvodás gyermekek (7 fı ) nyári napközbeni ellátását az 
óvoda új épületének átadása és a konyha nyári festési munkáinak elvégzése miatt.  
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A pedagógusok körében felmértük, hogy kik vállalnák megbízási díj ellenében a nyári 
szünidı idıtartama alatt az iskoláskorú gyermekek napközbeni felügyeletét. Az 
intézményvezetı asszony tájékoztatása alapján 5 pedagógus jelezte, hogy vállalja a 
nyári napközit és jelezték azt is, hogy a napközi mőködése során milyen eszközökre 
lenne szükségük (színes karton, ragasztó rajzlap, színes papír, foci, labda, tollas, 
pingpong, aszfaltkréta, ugráló kötél, társasjátékok, internet, interaktív tábla).  Az 
elızetes egyeztetések alapján elıre láthatólag június 24-tıl augusztus 16-ig az ellátást 
zökkenımentesen meg tudjuk oldani. Június 17-tıl 21-ig terjedı idıben a 
pedagógusok még nem tudnak részt venni ebben e feladatellátásban a nevelési év 
lezárására tekintettel, ezért ennek a problémának az áthidalására - május 2-án kelt 
levelemben- megkerestem Palotás József tankerületi igazgató urat. Tankerületi 
igazgató úr válasza az elıterjesztés készítésének idıpontjáig még nem érkezett meg. 
A gyermekek étkeztetését az IGSZ-hez tartozó konyhán keresztül tudjuk biztosítani. 
Az iskola az iskolai év befejezését követıen 17-24. között nem tud pedagógust 
biztosítani a gyermekek felügyeletére. Ki kellene jelölni az intézményt, hogy hol lesz a 
gyermekétkeztetés. 
Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
Azon gyermekek, akik nyári napközbeni ellátást igényeltek, s eddig is ingyenes 
étkezésre jogosultak, azok lettek átcsoportosítva a 251 fıhöz, 19 fıbıl 9 fı. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Jó dolognak tartom, hogy elıre kérjük az iskolás gyermekek szüleitıl a térítési díjat. 
Hol lesz a napközi helyileg? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az iskola igazgatója felmérte, hogy mely pedagógusok vállalják, s az ı 
személyiségüktıl függ, hogy mit szerveznek. Én a Sport Szabadidı Központot 
javasolnám a felügyeletet vállaló pedagógusok felé, hogy egy táborszerő programot 
állítsanak össze. Esı esetén a gépállomási iskola lenne a nyári napközi helyszíne. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
7 gyermekért kinyitni az óvodát nem lenne célszerő. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Június 17. és 24. között az iskola nem tud pedagógust biztosítani, csak június 25-tıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A nyári napközi ellátást az iskola igazgatójának kell koordinálni. Az lenne a cél, hogy 
élmény legyen a nyári napközi azon gyermekeknek is, akiknek a szülık nem tudnak 
otthoni elhelyezést biztosítani a nyári idıszakra. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás valaki részérıl? Nincs. Két határozat-tervezete 
van az elıterjesztésnek, melyeket külön-külön szavaztatok.  
A I. határozat-tervezet a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése. Itt 
az 1.) pontban módosul az idıpont, mert nem június 17-tıl, hanem június 25-tıl 
kezdıdik a nyári napközi. 2013. június 17-tıl június 24-ig a szülı vállalja fel a 
gyermek elhelyezését. Az IGSZ konyháján lesz az étkezés, az ellátásra a pénzeszközt 
az önkormányzat elkülönítette. A tábor helye a Sport és Szabadidı Központ legyen, 
esı esetén a Gépállomási Iskola. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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37/2013.(V. 22.) ÖIB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja  
  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét az aláb- 
  biakkal: 

- A nyári napközis tábor kezdı idıpontja 2013. június 17-e helyett 
2013. június 25-e, ezen idıpontig a szülı vállalja fel a gyermeke 
elhelyezését. 

- A nyári napközis táborban részt vevı gyermekek étkeztetése az 
Intézmények Gazdasági Szervezete konyháján fog bonyolódni. 

- A tábor helye a Sport és Szabadidı Központ legyen, ahol a vállalkozó 
pedagógusok egy nyári tábori programot állítsanak össze a 
gyermekek számára. Esı esetén a tábor helye a Gépállomási Iskola 
legyen. 

 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A II. határozat-tervezet a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
nyári zárva tartása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde nyári zárva tartása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terve- 
   zetét. 
   Határid ı: 2013. május 23. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Intézményi átszervezés véleményezése (kollégium megszüntetése) 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kollégium megszüntetésére van lehetıségünk. Jelzés érkezett a szülık részérıl, hogy 
szükség lenne a kollégiumra. Van néhány problémás gyermek, akinek a problémáját 
megoldottuk. 16 gyermeket kell behordani az iskolába. Van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Intézményi átszervezés véleményezése 
(kollégium megszüntetése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra  

javasolja  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat- 
tervezetét. 
Határid ı: 2013. május 23. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kollégium épületének további hasznosítását hogyan tudjuk megoldani?  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Farkas úr arra elkészítette a tervet, a szakmának kellene tovább folytatni ezt a 
megkezdett munkát. Kérdés az, hogy hogyan lehetne gazdálkodni ezekkel az 
épületekkel szakmailag Az Önkormányzat szeretné a szakemberek segítségét kérni, 
hogy hogyan lehetne élesben megvalósítani ezt az integrálást. Elkészült egy szakmai 
anyag, hogy hogyan lehetne gazdálkodni ezekkel az épületekkel.  Az önkormányzat 
tehetné a dolgát szakemberek bevonásával, hogy hogyan lehetne a külsı tagiskolákat 
megszüntetni, hogy a kollégiumnak lehetne új funkciója. Ezt a szakmai kollégáknak 
kell kitalálni, hogy mit hogyan kellene tenni. A Farkas úrral fel kell venni a 
kapcsolatot. Én azt javaslom, hogy a kialakított szakmai koncepció alapján a tervezı 
tegyen egy olyan javaslatot, hogy milyen szakhatósági engedélyezések lehetnek. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskola vegye fel a kapcsolatot a Farkas úrral. 
dr. Balogh László jegyzı 
Szerencsésebb lenne, ha mi vennénk fel a kapcsolatot a Farkas úrral, valamint a 
Katasztrófavédelmi Felügyelıséggel is. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy a kollégium épületének további hasznosítása 
érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Farkas úrral, valamint a Katasztrófavédelmi 
Felügyelıséggel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
A kollégium épületének további 
hasznosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy a kollégium épületének további hasznosítása érde- 
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  kében fel kell venni a kapcsolatot a Farkas úrral, valamint a  
  Katasztrófavédelmi Felügyelıséggel. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi 
tevékenységérıl 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a beszámoló is pénzhiányról szól. Egyre kevesebb pénz jut könyvek, folyóiratok 
beszerzésére, amit az olvasók igényelnek. Mik ezek az újságok? 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgatója 
A szak újságokat keresik, ami éves szinten 100.000.- Ft-os tétel. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Miért nem lehet az embereket mozgósítani a Mővelıdési Ház által szervezett 
programokra? 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgatója 
A városi napok program sorozatát sem nézik meg az emberek. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e a beszámolóval kapcsolatban egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó 
beszámolóját a 2012. évi tevékenységérıl. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
41/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára  
átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyv- 
  tára átfogó beszámolóját a 2012. évi tevékenységérıl. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezte átfogó beszámolója a 
2012. évben végzett munkájáról 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük a beszámolót. Itt egy nagyon komoly szakmai munka folyik. Örültem, 
amikor láttam a beszámolót, hogy teljes körő leltár is készült. 
Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
A leltár feldolgozása még tart, elég nagy munka ez. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
A térítésmentesen étkezık száma óriási. 
Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
Akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azok ingyenes étkezésre 
jogosultak. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az IGSZ-nek az elmúlt éveket illetıen voltak nehézségei a vezetı betegségébıl 
adódóan. Az EU-s nagy pályázatok pénzügyi részét az IGSZ vitte, ez plusz munkákat 
adott. Ezt a plusz munkát köszönjük. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról  

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági 
  Szervezete átfogó beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı asszony elkészítette a beszámolót. Ez egy évrıl 
évre ismétlıdı kötelezettség. Megállapítható, hogy ez egy színvonalas beszámoló. 
Nagyon színvonalas munka folyik az Egészségházban. Gyakorlatilag azok az emberek, 
akik a társadalom peremére szorultak, nincs napi megélhetésük, nincs 
munkalehetıségük, képzetlenül kerültek a társadalom peremére, s ahogy a szociális 
ellátást igénybe veszik, életvezetési tanácsokra van szükségük. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Itt a képzetlenség is iszonyatos, ez óriási terhet ró a Családsegítı Szolgálatra. Napi 
szinten jönnek olyan emberek, akik a kapott leveleket sem tudják értelmezni. Van 
olyan kör, aki szabadságvesztését tölti. A hagyományos családgondozási tevékenység 
az aktív keresık és a nyugdíjasok ellátása. A családgondozási tevékenységet a 
hagyományos családgondozás felé kellene elvinni. Az embereket alkalmassá kellene 
tenni a saját problémájuk intézésére. 
Magas az álláskeresık száma is, 340 fırıl beszélünk. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Semmilyen eszközzel nem lehet hatni az ilyen szerencsétlen helyzető gyermekekre? 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Elsısorban az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket nincs ami motiválja, mert a 
szüleiktıl is a rossz példát látják. Egyre több azoknak a száma, akik elérik a 
tankötelezettség végét és akkorra a 16. éves korukat töltik be. A Munkaügyi 
Központba pedig csak a 18. életévét betöltöttek mehetnek, s addig a gyermekek nem 
tudnak magukkal hasznos tevékenységet kezdeni. Nagyon keményen küzdünk, de 
eszközünk nincs erre vonatkozóan. A jelenlegi szezonális munkát (szamócaszedés) 
sokan végzik.  
A friss állások hirdetve vannak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag EGYSZI vezetıje 
A Gyermekjóléti Szolgálat 4 fıs. Egy város problémáját ennyi emberrel megoldani 
nagyon nehéz, mert sok esetben önéletrajzot kell írni, munkaköröket kell felkutatni. 
Vannak dolgos, rendes családok, akiknek gondja van, pld. munkahely, betegség, 
nyugdíj. Nagy probléma az, ha valakinek a 8 általános iskolai végzettsége sincs meg. 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Vannak támogatott képzések, amik kihelyezhetık. Azt kellene elérni, hogy a 8 
általánosa meglegyen, aki képzésre szeretne jelentkezni. Ha a képzésen támogatást 
kapna a résztvevı, az motiváló hatású lenne. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A létszám a feltétele annak, hogy hirdethetı legyen a kihelyezett képzés. Meg kellene 
nézni, hogy milyen programok futnak a Türr István Képzı Központban. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérje fel, hogy mik a tanulási igények. 
Meg kellene nézni, hogy milyen továbbtanulási programok futnak a Türr István Képzı 
Központban. 
A 3 órás pszichiátriai rendelés nagyon kevés. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag, EGYSZI vezetıje 
A kórház labor szakorvosa látja el a feladatokat. Megnéztük, hogy milyen 
szakrendelésekre mennek be leggyakrabban Kecskemétre a betegek. Azt tapasztaltuk, 
hogy a fül- és orr gégészetre mennek be sokan és a pszichiátrai szakrendelésre. Ezeket 
szeretnénk megvalósítani Lajosmizsén. A kardiológiai és a bırgyógyászati 
szakrendelés bevált. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A naprakész állásinformációkat nem kapják meg az álláskeresık. Ennek érdekében mit 
tudunk tenni? 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Erre van az, hogy ügyfélfogadási idıben bejönnek hozzánk az ügyfelek és segítünk 
önéletrajzot írni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom ezt a komoly munkát, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki azzal 
egyetért, hogy fogadjuk el a beszámolót, s a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 
kérjük fel, hogy mérje fel a tanulási igényeket roma körökben, hogy ki az, aki a 8 
általános iskolát szeretné elvégezni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó  
beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja  
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Egészség- 
  ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolóját a  
  2012. évi tevékenységérıl azzal, hogy kérje fel a Roma Nemzetiségi 
  Önkormányzatot, hogy mérje fel a tanulási igényeket roma körökben,  

hogy ki az, aki a 8 általános iskolát szeretné elvégezni. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A hátrányos helyzető családokban felnövekvı gyermekeknek kevés esélyük van arra, 
hogy megállják a helyüket az életben. Ez az etnikumra vonatkozik, vagy más 
társadalmi rétegre is? 
dr.  Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Más rétegekre is, de fıként az etnikumra. Tavaly a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
is felvettük a kapcsolatot. Tavaly olyan segítség volt, hogy a rászorulóknak lehetett 
felezni az áramdíjat. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Életvezetési tanácsok kellenének. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Csatlakoztunk egy életvezetési programhoz, hogy a dohányzás füstje káros. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskolában is ilyen nehéz helyzetekkel lehet találkozni? 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Minden évfolyamon kötelezıen csináljuk a drogprevenciós programot, dohányzás 
elleni beszélgetéseket. 
dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítı Szolgálat vezetıje 
Az már nagyon pozitív dolog, hogy rendırség segítségével vissza lehetett vinni azon 
gyermekeket az iskolába, akik ok nélkül hiányoztak, s az utcán összetalálkoztunk 
velük. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szükség lenne drogprevenciós munkát segítı pedagógus foglalkoztatására.  
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Szülıknek is, gyermekeknek is szüksége lenne ilyen elıadásra az óvodában is, mert 
együtt lehet eredmény t elérni.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kötelezı a kapcsolattartás a szülıknek az iskolával? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Igen, mert vannak olyan szülık, akiket nem lehet elérni, nem foglalkoztatja a 
hátrányos helyzet sem, s az sem, ha a családi pótlék elvonásra kerül. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzáfőznivaló az anyaghoz? Nincs. Köszönöm a munkát. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak 
értékelését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
Az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
  solja a Képviselı-testületnek az Önkormányzat gyermekjóléti és 
  gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelését. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának egyetértés céljából történı tárgyalása 
II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegység Szakmai programjának jóváhagyása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elnevezés változás miatt kellett behozni. Az új köznevelési törvény lehetıvé teszi 
az óvodában, hogy félállású rendszergazdát, félállású óvónıt biztosítson, 2014. 
januárjától pedig pedagógiai asszisztenst. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az SZMSZ-be  a személyi gondoskodást is bele kellett vezetni. A személyi feltételeket 
biztosítani kell, ennek a finanszírozása reméljük, hogy nemcsak a 4 hónapra lesz meg, 
hanem továbbra is. A szakma régóta várja, hogy biztosítsa a megfelelı szakembert. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még hozzászólás a napirendhez?  Nincs. Két határozat-tervezet van, 
melyeket külön-külön fogok szavaztatni. 
Aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
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45/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
egyetértés céljából történı tárgyalása  

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés I. határozat-terve- 
  zetét fogadja el. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programjának 
jóváhagyása  

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés II. határozat-terve- 
  zetét fogadja el. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Házirendjének 
egyetértése céljából történı tárgyalása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekbıl a fenntartóra, a 
mőködtetıre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a mőködtetı egyetértése 
szükséges.  
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Házirendjének egyetértése céljából történı  
tárgyalása 
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HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
  solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
  tét. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett 
munkájáról 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elkészült Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájáról. A beszámoló mindent részletesen leírt. Megállapítható, hogy 
sokrétő a feladat, amit a Hivatal ellát. Mindenki a maga szakterületén igyekszik a 
legjobb tudása és szakmai tapasztalata szerint ellátni feladatát. Köszönjük a 
Polgármesteri Hivatal munkáját. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett 
munkájáról elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2013. (V. 22.) ÖIB hat. 
 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
 beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalá- 
  nak beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról. 
  Határid ı: 2013. május 23. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
12./ Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása. Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai 
ülésünket ezennel berekesztem 13.30 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
  Sebık Márta  sk.    Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
  ÖIB elnöke     bizottsági tag 
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