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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2012. február 8-án, de: 9.50 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Katona Jánosné bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó nincs jelen az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester  
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Sápi Tiborné Fekete István Ált.Isk.igazgató 
      Kecskeméti Edit Ált.Isk.pedagógus 
      Nagy Ferenc Ált.Isk.pedagógus 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÜSB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Külön köszöntöm az 
újonnaj megérkezett Kecskeméti Edit és Nagy Ferenc pedagógusokat. 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Van-e valakinek más napirendre javaslata?  
Az 1./ napirendi pont – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl – már az ÜSB-Mg. 
összevont ülésen elfogadásra került. 
Kérem a bizottság tagjait, hogy a meghívó napirendi pontjait aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.      Elıterjesztı: 
 
1./ Fekete István Általános Iskola és Kollégium  Basky András 
     Alapító Okiratának és pedagógiai programjá- polgármester 
     nak módosítása 
 
2./ Egyebek 
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Belusz László bizottság elnöke 
Az egyebek napirendi pontot tárgyalnánk elıször, ennek keretében kellene beszélni a 
jégvédelemrıl, mely egy értekezlet keretében hangzott el, s errıl Keresztes Ferenc 
adna tájékoztatást. 
Keresztes Ferenc települési képviselı 
A jégesı megvédésére az ezüst jolidot használják. Régen rakétákkal lıtték fel. Most 
kitaláltak egy szerkezetet, melynek a részei az oxigén tartály, aceton és az ezüst jolid. 
Ezt 800 celsius fokon elégetik acetonban, az égetımőben. Az elégetett ezüst jolid a 
meleggel felszáll a légtérbe és molekulákra hullik szét a felhık között. Ez által a 
meleggel felszáll a légtérbe és molekulákra hullik szét a felhık között. Ez által a 
jégszemcsék nem tudnak megnıni, hanem borsószem nagyságúak maradnak. 10.000 
ha-t véd. Ennek bekerülési költsége darabonként 1.000.- Ft, a keverék pedig 
literenként 2.500.- Ft. Tavaly 1 ha biztosítási díj 450.000.- Ft volt. Ezért 
meggondolandó, hogy foglalkozzunk ezzel. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm a tájékoztatást. 
 
1./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának és pedagógiai 
programjának módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
A Képviselı-testület december 15-vel hozzájárulását adta ahhoz, hogy a sportiskola el 
tudjon indulni. A feladatokat megváltoztatni csak július-augusztus hónapokban lehet. 
A törvény értelmében az iskola elláthatja az iskolai, sportiskolai feladatát. Közhasznú 
társaságként végzi tevékenységét, aki utánpótlás nevelést végez. Megkérem Sápi 
Tiborné igazgató Asszonyt, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az Alapító Okirat módosítását köszönjük, ha segítenek benne. 2012. évtıl tervezzük a 
sportiskola indítását. 1-5 évfolyamban tervezzük az indítást felmenı rendszerben. 
Szakágban gondolkodnak. A kézilabdának nagy hagyománya van, a Mizse KC és az 
Utánpótlás nevelés (UKC) a két legjelentısebb kézilabdacsapat. Megkerestünk több 
szakágat, többek között az asztalitenisz szakágat is, ık szerettek volna társulni. Van a 
kézilabda és a birkózás. A pedagógiai program módosításába beleírtuk, hogy hogyan 
lehet ezekbe az osztályokba bekerülni. Biztosítjuk az átjárhatóságot is. Azért most 
gondoljuk ennek a bevezetését, mert néhány hónap alatt azt tapasztaltuk, hogy nagyon 
nagy a sport iránt az érdeklıdés a szülık és a gyermekek részérıl egyaránt. 
Szeptember 1-jétıl a heti 3 órás testnevelés óraszámot felemelik heti 5 órára az 1. és 5. 
évfolyamban. Ha van sportiskola, ha nincs, akkor is heti 5 lesz a testnevelésóra szám. 
2013-tól változás lesz, nem tudjuk, hogy mi lesz, de most kell még errıl dönteni. Az a 
cél, hogy a lajosmizsei gyermekeket versenysporthoz hozzá tudjuk juttatni, és a 
gyermekek elvándorlását ezzel csökkenteni tudnánk. Mőködik az emelt szintő idegen 
nyelvoktatás angol, német tantárgyból, s ha a testnevelésbıl is mőködik, akkor ez jó 
hatással lenne a gyermekeknek az elvándorlására. Szakmát illetıen jelen van 
Kecskeméti Edit és Nagy Ferenc munkatársam, akik kiemelkedı eredményeket értek 
el a sport erén a gyermekekkel. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Az emelt szintő testnevelés mellett lehet-e emelt szintő más oktatás, vagy ez kizárja 
egymást? 
Szeptember 1-jétıl 5 óraszámban lesz a testnevelés oktatás. Mindenkinek ennyi lesz, 
vagy felmenı rendszerben? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Igen, felmenı rendszerben. Az, hogy egy tanuló nyelvi tagozatos és sport tagozatos is 
legyen egyszerre, az nem lehet. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még hozzáfőznivaló? 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Egy tanuló két helyet összehangolni nem tud. Az jó, hogy ilyen lehetıséget biztosít az 
iskola plusz keretek között. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ez be lesz építve a napi tananyagba, vagy átcsúszik délutánra? 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Abban különbözik a sportiskola a normál testneveléstıl, hogy mindkét helyen 5 óra 
testnevelés van, de a sportiskola a sportági kerettanterv szerint mőködik. A normál 
testnevelés órán kevesebb testnevelés van, a sportági képzés megjelenik a 
sportiskolában. A délutáni idıszakban a sportiskolával együttmőködésben további 
foglalkozásokon vennének részt a gyermekek. A sportiskola a szerzıdésben álló 
egyesületekkel közösen végzi a feladatokat. A közoktatási típusú sportiskolát nem 
lehetne másképpen indítani, csak úgy, hogy megfelelı kapcsolatok épülnének ki az 
egyesületek között. Három kézilabda club tevékenykedik. A Magyar Kézilabda 
Szövetség részérıl tájékozódó beszélgetések történtek. Vállalja az együttmőködési 
szerzıdésünket, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az iskola tudjon indulni. Ez 
egy olyan képzés, amivel nemcsak a megyében, de országos szinten is kevés iskola 
mondhatja el, hogy ilyen tevékenységet tud ellátni. Ezzel célpontokká válhatnánk, s 
meg tudnánk akadályozni a gyermekelvándorlást, sıt még növelhetı is a tanulói 
létszám, mert az iskolának újabb forrásai nyílnak a jobb más célok, feladatok 
megvalósítására. Ez egy olyan lehetıség, amit mindenféleképpen ki kell használni. 
Kölcsönösen jó a gyermekeknek, a felnıtteknek. A szülık örömmel vették tudomásul 
azt, hogy sportiskola fog mőködni. Az által, hogy sportiskolává tudunk válni, 
lehetıségünk nyílhat állami támogatásra. Azok az iskolák, akik közoktatási 
sportiskolaként mőködnek, 30.000.- Ft/fı támogatást kaphatnak a gyermekekre. Az 
iskolánk nagyon jól áll a kézilabda területén, országos hírnévvel rendelkezik. 
Kecskeméti Edit 1996-ban olimpiai bajnok lett csapatával. 1999-ben Sipos Ottó csapta 
a 4.l országos döntıs helyezést érte el. Móra Ferenc a 8.osztályos  fiúkkal diákolimpiát 
nyert. Én a 8. osztályos csapatommal 2006-ban nyertem. 2008-ban a legjobb 
utánpótlás nevelı címmel tüntették ki az iskola gyermekeit. Az utánpótlás területén 
nagyon nagy híre van az iskolának, ezt ki kell használni. 
2004-ig voltak támogatások, ez után elakadtak ezek a források, most újra beindulnak a 
támogatások. Bízunk benne, hogy ezek az eredmények meg fognak jelenni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Azok a gyermekek, akik nem sportiskolai tagok, becsatlakozhatnak-e a délutáni 
edzésekre? 
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Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Természetesen igen. A pedagógiai programban van egy átjárhatósági rendszer. A 
megüresedetéseket évközben is lehet pótolni a felvételi eljárásnak megfelelıen. A 
sportiskola alapvetı feladata, hogy a tehetségeket felkutassa, az edzık részérıl egy 
minıségi munkát fog ez eredményezni, én bízom benne. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elmondottak alapján és az elıterjesztésben és a mellékletben is szerepel, hogy 
többletkiadással nem jár, ezt támogatni kell. Sok sikert kívánok hozzá. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Az 
elıterjesztésben szereplı határozat-tervezeteket külön-külön szavazásra bocsátom. 
Aki a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2012. (II. 8.) ÜSB hat. 
Fekete István Általános iskola és 
Kollégium Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja Lajosmizse 
   Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elıterjesztés I.  
   határozat-tervezetét, mely a Fekete István Általános Iskola és Kol- 
   légium Alapító Okiratának módosítására vonatkozik. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai Programjának 
módosítását elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2012. (II. 8.) ÜSB hat. 
Fekete István Általános Iskola, 
Sportiskola pedagógiai programjának 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja Lajosmizse 
   Város Önkormányzata Képviselıt-testületének az elıterjesztés 
   II. határozat-tervezetét, mely a Fekete István Általános Iskola, 
   Sportiskola pedagógiai programjának módosítására vonatkozik. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
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2./ Egyebek 
Belusz László bizottság elnöke 
Egyebek napirendhez van-e hozzáfőznivaló? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
  Belusz László     Kutasiné Nagy Katalin 
  bizottság elnöke     jegyzı 
 


