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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. június 25-én, de: 9.00                      
                órakor megtartott nyílt bizottsági ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta    bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
      
 
Nagy Erzsébet bizottsági tag nem jelezte távollétét, Koller Dániel bizottsági tag sem. 
dr. Bartal Sándor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház ig. 
      Sápi Tiborné iskola igazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
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 meghívóban közzétett 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el a bizottság: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyen- Basky András 
     lıség Programjának elfogadása    polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-tes- Basky András 
     tülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képvi- polgármester 
     selı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
     ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról  
     szóló megállapodás módosítása 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıség Programjának 
elfogadása 
Sebık Márta ÖIB elnök 
A Helyi Esélyegyenlıség Programját elkészítették a kollégák a mentorok segítségével. 
Ez a 86 oldal nem Lajosmizsérıl szól, mert a konkrét adatok az intézmények által 
elküldött adatok és a honlapról letöltött adatok. Sem a betőtípus, sem a bető mérete 
nem egyezik.  Több oldalon keresztül taglalja a helyzetelemzést, ami nem 
Lajosmizsérıl szól. Az intézkedési terv 15 oldal, de ez sem Lajosmizsérıl szól. A 
táblázat bemutatja a Képviselı-testület nem szerinti összetételét, a Városi Bíróság nem 
szerinti összetételét, a közgyőlés nem szerinti összetételét. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
A KSH adatait kellett beletölteni a 80 oldalas sablonba. Volt hozzá adatunk, azért 
került bele a nık nem szerinti összetétele. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kecskeméti adatok hogyan kerültek ide? Az elsı táblázat a lajosmizsei Képviselı-
testület tagjaira vonatkozik, a középsı része Kecskemétre vonatkozik, s a közgyőlés 
tagjairól szóló értékelés helyileg hova tartozik? Ezt meg kellene jelölni konkrétan. Én 
a teljesség igénye szerint említettem ezt meg. Ez az esélyegyenlıségi program 
megvalósítása Lajosmizse jövıjét erıteljesen befolyásolja. Korábban a Családsegítı 
Központ beszámolójában elhangzott, hogy óriási problémák vannak a képzetlen 
emberek tekintetében elhelyezkedést illetıen is. Fel kell venni a kapcsolatot a képzı 
központtal is. Ebben az intézkedési tervben az van, hogy majd felmérjük az igényeket 
és talán szeptemberben elkezdıdik valami. Toljuk a problémát magunk elıtt, de a 
probléma nincs megoldva. Ez az intézkedési terv nagyon sok konkrétumot nem 
tartalmaz. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Egyetértek a sablonossággal. Ezzel a programmal hatékonyan nem lehet dolgozni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én ezzel a dologgal fizikailag nem tudtam foglalkozni. 
Basky András polgármester 
A lajosmizsei intézményrendszer fel van építve úgy, hogy a különbözı rétegekkel 
foglalkoztunk és foglalkozunk. Az összes intézményünk próbál segíteni az olyan 
rétegen, akinek szükséges. Mindeni a megvalósító képessége felett dolgozott, hogy az 
anyagokat határidıre el tudjuk készíteni. Az intézkedési terveknél azt kell elmondani, 
hogy nagyon óvatos intézkedési tervet kell létrehozni, mert ezt végre is kell tudni 
hajtani. Mindenki, aki a rendszerben dolgozik, sokat tesz az esélyegyenlıség 
érdekében. Ha ezek az emberek nem dolgoznának, még sokkal rosszabb helyzetben 
lennénk.  
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
Volt egy kezdeményezés a Türr István Képzı Központnál, - mivel a romák közül 
többen vállalnák-, hogy a 8 osztályos képzés induljon el Lajosmizsén. A Képzı 
Központtal megbeszéltük, hogy erre még szeptemberben visszatérünk, mert jelenleg a 
nyári szezonban sokan munkát végeznek. Ígéretet tettek, hogy végeznek egy 



 4 

helyzetfelmérést. Az is problémát jelent, hogy a képzetlen külföldi munkaerıt a helyi 
gazdák felszippantják, s ez által a helybelieknek nem jut munkalehetıség. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Volt már egy ilyen kezdeményezés korábban. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ennek mi lett az eredménye? 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
Ez a „Lépj egyet elıre” program volt, 40 feletti létszám jött össze, de a pályázat 
kikötése volt, hogy aki nem rendelkezik a 6 osztállyal, az nem is jelentkezhet. Ettıl 
függetlenül a pályázat nem nyert, s ezért nem indulhatott el a képzés. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Óriási teher van a családsegítı központ dolgozóin, a népjóléti ügyintézın, a 
gyermekjóléti központ dolgozóin. A családsegítı központnál a kliens forgalom 900 fı 
felett van, ezek közül kb. 365 fı az, aki munkát keres. Óriási az analfabetizmus. Akik 
vállalják a 8 általános iskolának az elvégzését, azt én tudom támogatni. Ezen a 
területen értek olyan hatások, hogy amikor a szennyvízprogram aláírásra került, 
beszéltem illetékes személlyel, aki azt ígérte, hogy a szennyvízberuházás 
megvalósítása kapcsán az elkövetkezendı két évben lesz munkalehetıség. Én most 
megkérdeztem tıle, hogy az ígért foglalkoztatást hogyan lehetne megvalósítani. Azt 
mondta, hogy menjek az alvállalkozóhoz. Én ezt meg is tettem, s az alvállalkozó azt 
mondta, hogy amíg a szennyvízberuházás meg nem valósul, addig munkaerı 
kölcsönzéssel lehetne munkást delegálni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Munkaerı tréninget nem lehetne alkalmazni a munkanélküli emberek között? Óriási 
lehetısége van a településnek arra, hogy az embereket fizikai munkára késztessék. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Meg kellene találni, hogy ki foglalkozik ezzel a réteggel és milyen mélységben. 
Munkaügyi Központtal fel kellene venni a kapcsolatot, hogy akik hajlandók lennének 
dolgozni, közhasznúnak lennének felvenni.  A GOMÉP Kft-vel lehetne ilyen 
tárgyalást folytatni, hogy a közhasznú munka önrészét kifizetnék-e. 
Basky András polgármester 
Keretszámok vannak a közfoglalkoztatásra, 13 fı van, nekik meg is van a helyük. 
Munkaerı kölcsönzést az önkormányzat nem végezheti. Erre vannak szakosodott 
cégek, akik munkaerı közvetítéssel foglalkoznak. Az a réteg, aki a mindennapi 
megélhetését meg tudja találni, azzal nincs gond. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A Munkaügyi Központtal kellene beszélni, hogy a közhasznú foglalkoztatás 
keretlétszámát meg lehetne- e növelni. 
Basky András polgármester 
Olyan program van, hogy a családok önfenntartóvá válhatnak. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a program hol tart Lajosmizsén? 
Basky András polgármester 
Ez még kormányprogram. A szociális foglalkoztatás a kisebb településeken mőködik. 
Ami még megoldás lehetne ebben a dologban, hogy a helyi vállalkozásokat  
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megkeresni, hogy a helyi munkaerıt alkalmazzák a mezıgazdasági munkákban. Aki 
keresi a munkát, az meg is találja. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A földmővelés terén volt-e elırelépés? 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
Balogh György kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy földterületet mővelhessen. 
Idáig két fóliát tudott megvalósítani, annyi hozama volt. Annyira megszerették ıket a 
termelık, hogy teljesen ingyenesen adtak nekik palántát. A család nyitott arra, hogy 
bıvítsenek. Tudtak vásárolni egy kisebb földet, ahol burgonyát termelnek. Nyitott a 
család arra is, hogy a hivatal és a bizottság meglátogassa ıket. Abban is 
gondolkodnak, hogy állattenyésztéssel is foglalkoznak. Ha lenne földterület, akkor 
lennének olyan családok, akik nagyon szívesen mővelnék a földterületet. Az önellátás 
érdekében igényfelmérést lehetne végezni, hogy kik azok, akik ezt szeretnék. 
Én is egy 11 fıs csapattal eljártam szamócát szedni reggel ½ 5órától este 6 óráig. Két 
hónapig dolgoztunk. Több olyan csapat van, akik helyi szamóca termelıknél 
dolgoznak. Aki akar, az talál munkát. Vannak olyan emberek, akik több 10 éve egy 
termelınél dolgoznak és meg vannak velük elégedve. Az a jobb megoldás, hogy ha 
van egy családnak problémája, akkor jelzi, s a hivatal is tud segíteni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Ez azt bizonyítja, hogy ebben a társadalomban is vannak értékes emberek. 
Az a cél, hogy visszavezetni az embereket a munkába. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Azt célként kellene kitőzni, hogy a kiskertnek a megmőveléséhez vetımagot szerezni a 
rászorult emberek részére.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egy intézkedési tervet kell írni. Ezt én nem tudom elfogadni. Ahhoz, hogy egy 
programot fogadjunk el, annak jövıre mutatónak kell lenni, s azt pedig az 
önkormányzatnak kell megtenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Cél lenne, hogy a munkaügyi központtal fel kellene venni a kapcsolatot, hogy a 
közfoglalkoztatás keretlétszáma bıvíthetı-e, közhasznú foglalkoztatás keretében 
megvalósítani a csatorna beruházás fizikai munkavégzését, alvállalkozó megkeresése 
és vetımag beszerzése olyan családoknak, akik rászorultak, de szívesen mővelnének 
földet. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy a csatorna beruházáshoz az 
emberek Lajosmizsérıl kerüljenek ki, mert ezeket az embereket fel kell készíteni a 
munkavégzésre.  
Basky András polgármester 
Ezek az emberek fel vannak készítve erre, s bármikor alkalmasak. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja az intézkedési tervet a kiegészítésekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal - tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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49/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıség 
Programjának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
  solja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata He-
  lyi Esélyegyenlıség Programját az alábbi kiegészítésekkel: 
   

- a munkaügyi központtal fel kell venni a kapcsolatot, hogy a 
közfoglalkoztatás keretlétszáma bıvíthetı-e, 

-  közhasznú foglalkoztatás keretében megvalósítani a csatorna 
beruházás fizikai munkavégzését,  

- alvállalkozó megkeresése ez ügyben,  
- vetımag beszerzése olyan családoknak, akik rászorultak, de szívesen 

mővelnének földet. 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A megállapodás jelenlegi módosításának indoka, hogy Lajosmizse és Felsılajos 
Önkormányzatok képviselı-testületei 2013. május 31-i üléseiken döntöttek a jogi 
személyiségő Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás létrehozásáról, amely társulás munkaszervezeti feladatait a 
Közös Önkormányzati Hivatalnak kell ellátnia jogszabály és ennek megfelelıen az 
elfogadott társulási megállapodás IV. fejezet 7. pontja alapján. („A Társulás 
munkaszervezete: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal.”) A munkaszervezeti 
feladatok közül a társulásba bevitt két intézmény, az Óvoda és az EGYSZI pénzügyi 
feladatainak ellátása érdekében javaslat, hogy 3 fıvel növekedjen a hivatal létszáma, 
mely 3 fı a Pénzügyi Irodához, mint szervezeti egységhez tartozna. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom, 
szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali 
feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 7 

 
50/2013. (VI. 25.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. június 27. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében kérdése, véleménye, 
észrevétele, bejelentenivalója? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 9.40 
órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf. 
 
  Sebık Márta sk.   Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
  ÖIB elnöke    bizottság tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


