
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága Elnökétıl 
 
Ikt. sz: I/440/11/2013. 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2013. március 20. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
11/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének…/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12/2013. (III.20.( ÖIB) hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /1. 
melléklet/ 

 
13/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról/2. 
melléklet/ 

 
14/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének …./2013. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
15/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete gazdasági vezetı beosztására pályázat 
kiírása 

 
16/2013. (III. 20.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvodába történı beíratás idıpontjának 
meghatározása, valamint a 2013/2014-es 
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nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározása 

17/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvény 
naptárának elfogadása 

 
18/2013. (III. 20.) ÖIB hat. Iskola-tó rendezése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. március 20-án, de: 9.20  
                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:   Sebık Márta   bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Nagy Erzsébet bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Rostásné Rapcsák Renáta 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
      Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
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.  
Köszöntöm a polgármester Urat és külön szeretettel köszöntöm dr. Balogh László  
Urat, aki jegyzıi minıségben vesz részt az ülésen.  
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, illetve módosításra javaslata? Nincs. 
Én javaslom, hogy a meghívó szerinti 5./ napirendi pont /Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata/ kerüljön le a napirendrıl, 
s helyette „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” címő napirendi pont kerüljön felvételre, s az 
egyebekben pedig az Iskola-tó problémakörét tárgyaljuk meg. Aki ezzel a 
módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
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Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
      tületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a            polgármester 
     2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- Basky András 
     letének …../2013. (…..) önkormányzati rendelete a sze- polgármester 
     mélyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
     szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosí- 
     tásáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz- Basky András 
     dasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására pályázat   polgármester 
     kiírása 
4./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába tör- Basky András 
     ténı beíratás idıpontjának meghatározása, valamint a       polgármester 
     2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számá- 
     nak meghatározása 
5./ Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvénynaptá- Basky András 
     rának elfogadása       polgármester 
6./ Egyebek 
     - Iskola-tó rendezése 
 
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 
Vannak ellentmondások ebben a napirendi pontban. 
Módosításra került a sportszervezetek támogatása miatt a költségvetésünk 2 millió 
forinttal, az IGSZ terembérleti díja 1,8 millió forint. 
Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem 
tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökkent 1.8 millió forinttal. 
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 523.794 eFt. Ez mit jelent? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Amikor az utolsó költségvetési rendelet-módosítást csináltuk, a költségvetés akkor már 
kész volt, s nem lehetett rajta változtatni. A Magyar Államkincstár és az NGM 
szakmai fıosztálya állásfoglalása szerint a nem közvetlenül az EU-tól kapott 
támogatást, a fejezetektıl átvett támogatásértékő bevételek között kell kimutatni.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
A 4. pontban a belvizes pályázat szakfeladat rendezése 226 millió forint. Az 5. 
pontban a költségvetési szervek finanszírozása 158.758 eFt. A 6. pont az intézményi 
átvezetések. Próbáltam a táblázatokban összefüggést keresni. A 16. oldalon található 
táblázat szerint az Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai 2 hónapra szól.  
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nem kaptuk meg a december havi nettó finanszírozás bevételeit. Nem tudtuk 
lekönyvelni a december havi bért, mert a Magyar Államkincstártól nem kaptuk meg a 
nettó finanszírozási bevételt. Minden dolgozó a Magyar Államkincstártól kapta az 
elmúlt évben a bérét. Februárig kellett volna megkapni a nettó finanszírozási bevételt, 
hogy a gépi könyvelést el tudjuk végezni, de így a két kolléga hazavitte, s otthon 
könyvelte le kézzel, amit köszönünk nekik. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nagyon örültem, mert a kigyőjtés pontos. A közös önkormányzati hivatalnak a kiadása 
a 21. oldalon található, 133.886 eFt. A kiadási összeg tervezése bizakodásra ad okot, 
mert ebben van tartalék.  
Kérdezem, hogy irodaszereket miért nem Lajosmizsérıl vásárolunk? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Semminemő dologi kiadás még nem történt. Tisztítószereket Lajosmizsérıl 
vásárolunk, irodaszereket nem, mert nagyobb kedvezményeket tudnak biztosítani más 
cégek. Tavaly 100.000.- Ft kedvezményt kaptunk, amin 2 nyomtatót és egy 
iratmegsemmisítıt tudtunk vásárolni. Irodaszer vásárlás nem volt az idén, napokon 
belül elfogynak a vegyszerek is. A gáz és a villanyszámla fizetések megtörténtek. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzászólás? 
Orbán Antal települési képviselı 
A múltkori testületi ülésen Keresztes Ferenc képviselı társam elmondta a jégelhárítási 
rendszerrel kapcsolatban, hogy hiányzik még 500.000.- Ft ahhoz, hogy a rendszert 
mőködtetni lehetne. Szeretném, ha ezt az 500.00.- Ft-ot a tartalék terhére megszavazná 
a Képviselı-testület. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ki mőködteti most, hol van a központ? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ez mőködik Berénybene felé, Felsılajoson is. Ez úgy mőködik, hogy gázt kell égetni 
és a gázfelhı gátolja a jégképzıdést. Egy liter ezüst-jodid molekula kerül egy óra alatt 
a légtérbe. Akkor lehet gond, ha a szél ezt a gázfelhıt elfújja Lajosmizse légterébıl. 
Koller Dániel bizottsági tag 
A Tőzoltóságnál is van ilyen készülék, Zsigó Viktor vásárolta. 
Basky András polgármester 
Most a mezıgazdasági vállalkozások nem adták össze az ezüst-jodidnak az árát. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Meg kell tudni pontosan azt, hogy ki az a szerv, aki ezt mőködteti, mert csak 
szervezetnek lehet adni támogatást, mert ezzel el kell számolni. Ha kész anyag van, 
akkor kell ideterjeszteni. Lehet azt tudni, hogy mennyi az a mennyiség, amire szükség 
van? 
Koller Dániel bizottsági tag 
Az ára 2.500.- Ft/liter+ÁFA.  Egy óra alatt egy liter fogy el. Tavaly 150 liter fogyott el 
egy helyen és 5 helyen kell ezt elvégezni. Kb. 1.875.000.- Ft lenne egy év alatt a 
költség. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás a napirendhez? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi 
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 

Határid ı: 2013. március 21. 
Felelıs:     A bizottság 

 

2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Minden évben a térítési díjak megállapításra kerülnek kétféleképpen. 
A törvény egyúttal rögzíti, hogy a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési 
díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Ebben az esetben a térítési díj 
megállapítása különválik a szociális ellátásoktól, tekintettel arra, hogy a nem rászorult 
személyek piaci alapon vehetik igénybe az egyes ellátásokat. Ezen okból kifolyólag a 
vonatkozó térítési díjak nem a rendeletben, hanem külön határozatban kerülnek 
szabályozásra. 
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendı személyi 
térítési díjakat az intézményvezetık állapítják meg. 
Az intézményi térítési díjak az ÁFA nélküli díjakat jelentik, a személyi térítési díjakat 
az intézményvezetık állapítják meg, amely az ÁFA-val növelt összeget jelenti.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
2012. évrıl 2013. évre csökkent az Idısek Klubja létszáma, mert az idısek, amíg 
bírják magukat, otthon vannak, s nem biztos, hogy egy klubszerő szolgáltatást igénybe 
vesznek. Munkatársaim megfeszített erıvel dolgoznak, hogy a létszámot fel tudjuk 
hozni. 2011. évben két fızıhelyrıl hoztuk az ételt az idıseknek, egyik volt a Faház, a 
másik pedig az Idısek Otthona. A Faházzal megszüntettük a szerzıdést és maradtunk 
a Szociális Otthonnál. 
A szociális törvény lehetıvé teszi, hogy a fizetendı összeget bekorlátozzuk, hogy az 
étkeztetés helyszínén történı étkeztetéssel a jövedelem hány százalékáig terjed. 
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dr. Balogh László jegyzı 
A rendelet-tervezet szerint a jövedelem 3 %-át nem haladhatja meg a térítési díj az 
Idısek Klubjánál. 
Basky András polgármester 
Kérdés az, hogy tudunk-e a létszámon emelni? 
Józsáé dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Azon dolgozunk, mert egy gondozónı naponta 9 embert gondozhat. 
Basky András polgármester 
A házi segítségnyújtáson 6 millió forint veszteség van, amit az önkormányzatnak kell 
hozzátenni.  
dr. Balogh László jegyzı 
Személyi térítés esetén az intézményvezetık adhatnak kedvezményt, de az 
önkormányzatnak akkor a kedvezményt hozzá kell tenni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van egy rendelet-tervezetünk és egy mellékletünk. 
dr. Balogh László jegyzı 
A felsılajosi rendeletet hatályon kívül helyezzük, mert társuláson keresztül látjuk el a 
szociális feladatokat. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıterjesztés szerint a szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi 
térítési díjak alakulása a következı:  
 
- Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi     
   térítési díj 1.405.- Ft/fı/nap, 
- Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı fogyasztás esetén    
   335.-Ft/fı/nap, 
-  Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel helyére történı  
    szállítással 485.- Ft/fı/nap 
- A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 870.- Ft/fı/óra 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 65.- Ft/fı/nap 
A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2013. május 1-tıl: 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 65.- 
Ft/fı/napban állapítja meg.  
Egyéb kérdés van-e még a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának 1. mellékletét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2013. (III.20.( ÖIB) hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
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15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/1. melléklet/ 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- 
  ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 1. mellékletét  

az alábbiak szerint: 
- Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért 

fizetendı intézményi  térítési díj 1.405.- Ft/fı/nap, 
- Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı 

fogyasztás  
esetén  335.-Ft/fı/nap, 

-     Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel   
      helyére történı 
      szállítással 485.- Ft/fı/nap 
 
- A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 870.- Ft/fı/óra 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 65. 
     Ft/fı/nap 
Határid ı: 2013. március 21. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Sebık Márta ÖIB elnöke  
Aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának 2. mellékletét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/2. melléklet/ 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- 
  ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 2. mellékletét képezı  

határozat-tervezetet az alábbiak szerint: 
 
– A jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét  
   65.-  Ft/fı/napban állapítja meg. 

 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- 
nek …./2013. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
  alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Veszelszki Klára az IGSZ megbízott vezetıje GYES-re megy, s helyette kell valaki, 
aki a feladatot ellássa, s az intézménynek is kell vezetı. 
Basky András polgármester 
Az ı feladatát Tengölics Judit látná el, de nincs vezetı. Dömötör Klára Edit pénzügyi 
irodavezetıt megbíznánk az intézményvezetıi feladatok ellátásával. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Köszönöm a lehetıséget, de én még ezt átgondolnám. Az intézményvezetıkkel 
egyeztetni kell, mert az IGSZ jelenleg 45 fıbıl áll, s így az IGSZ-t nem lehet áthozni 
az önkormányzathoz, hanem az intézményekhez kell szétosztani a létszámot. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ha van ráció abban, hogy az IGSZ-t és a Hivatal pénzügyi csoportját integráljuk, 
akkor addig ne írjuk ki a pályázatot. Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı lenne 
az IGSZ vezetıje december 31-ig, s ezzel idıt is nyernénk, illetve ı is látná, hogy 
lehet-e szó az integrálásról vagy sem. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Aki az IGSZ-ben intézményvezetı, az a többi intézményekben pénzügyi ellenjegyzı, 
gazdasági vezetı. 
Basky András polgármester 
Az intézményvezetıi munkakört is kezelni kell, utána kell nézni, hogy ki kell-e írni a 
gazdasági vezetıi munkakört. 
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dr. Balogh László jegyzı 
Rendkívüli esetben magasabb vezetıi munkakör betöltése pályázat kiírása nélkül is 
lehetséges. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nem gazdasági vezetıt keresünk, hanem intézményvezetıt. Pályázatot nem írunk ki, 
intézményvezetıt keresünk, megbízzuk Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetıt, 
hogy december 31-ig vezesse az intézményt, amennyiben vállalja. 
dr. Balogh László jegyzı 
Azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg az összevonás lehetıségét december 31-ig, és 
adjunk megbízást Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetınek az intézményvezetıi 
állás ellátására 2013. december 31-ig, amennyiben ı ezt vállalja. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Rendben van. Én ezt elfogadhatónak tartom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása   

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy vizsgálja meg az összevonás lehetıségét a Közös Ön- 
  kormányzati Hivatal és Intézmények Gazdasági Szervezete vonatkozásá- 

ban, és az IGSZ intézményvezetıi feladatok ellátásával Dömötör Klára  
Edit pénzügyi irodavezetıt bízza meg 2013. december 31-ig, ha ı ezt 
vállalja. 
Határid ı: 2013. március 21. 
Felelıs:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába törtnı beíratás idıpontjának 
meghatározása, valamint a 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok 
számának meghatározása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérném, hogy Kocsis Györgyné mondjon errıl néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A központi óvoda új része szeptemberben kerül átadásra, amikor meglesz a mőködési 
engedély, 275 fı lesz a létszám. A székhely intézményben 200 kisgyermek helyezhetı 
el. Akik az új részbe kerülnek, azok szeptemberben tölthetik be az óvoda férıhelyét. A 
létszám akkor lesz ténylegesen 275 fı, amikor a mőködési engedélyt megkapjuk az új 
részre. 
Basky András polgármester 
Amikor az óvoda a mőködési engedélyét megkapta, akkor vehetık fel a 3 csoportba a 
gyermekek. 
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Sebık Márta ÖIB elnök  
A beiratkozás 2013. április 22.- 2013. április 25.-én 7.00-15.30 óráig lesz a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében, 2013. április 22.- 2013. április 
24. 7.00-13.00 óráig a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Felsılajosi Tagintézményében. A Szent Lajos úti óvodában nem lesz egész napos ovi? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Jelenleg nincs meg a személyi feltétele annak, hogy egész napos ovi legyen a Szent 
Lajos úti óvodában. Természetesen nagyon szeretnénk megvalósítani, de a 
beiratkozásig ezt tudnunk kellene. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Én ott dolgozom, de már az is nagyon jó lenne, ha a 3 csoportból 1 csoport lenne az ott 
alvós csoport, s ez egy óvónıt és egy dajkát jelentene pluszban. 
Basky András polgármester 
Ha nem tudjuk megoldani a pénzügyi forrás miatt, akkor át kellene szervezni, hogy 
egyik óvodából a másik óvodába áthelyezni a csoportot. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nagyon szerencsések leszünk, ha elkészül az új rész, mert akkor nem 28 fı lesz, 
hanem 25 fı a gyermekek csoportlétszáma. Szeptembertıl nem engedi a törvény, hogy 
a fenntartó emeljen csoportlétszámot. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szeretném számokba öntve látni, hogy csoportlétszám tekintetében, plusz státusz 
tekintetében ez hogyan alakul, de ennek költségvetési vonzata nem lehet. Nagyon 
óvatosan kell gazdálkodni, hogy mindent meg tudjunk csinálni, amit szeretnénk. 
Basky András polgármester 
Az jó megoldás, hogy a Szent Lajos utcában egy ott alvós csoport legyen, de ezt 
hogyan tudjuk megoldani, az majd kérdés. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Azért is lenne jó a Szent Lajos utcában, ha lenne ott alvós csoport, mert akkor 
keverednének a gyermekek, mert jelenleg sok az a gyermek, aki nem fizet térítési díjat 
és így nincs bevétele a Szent Lajos úti óvodának. 
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
A bölcsıdei beiratkozás folyamatos, de inkább áprilisra próbáljuk meghatározni az 
idıpontját. Itt mindig van váró listánk, ami azért jó, hogy ha valakinek azonnal kell a 
hely, akkor meg tudjuk oldani. A bölcsıdébe 20 hetes kortól 3 éves korig vehetı fel a 
gyermek és a törvény ad egy év lehetıséget a következı nevelési év végéig azon 
gyermekek továbbmaradására, akik valamilyen fejlıdési rendellenességgel küzdenek. 
Ezt én nem szoktam szorgalmazni a szülıknek, a szülık maguk döntenek errıl. Két 
hetes beszoktatás van a bölcsıdében, de ez ideig nem tud beszokni a kisgyermek, 
ehhez legalább 2-3 hónap szükséges. A bölcsıde azért bölcsıde, hogy a gyermek 
maradjon ott a nevelési év végéig. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az óvodában is van lehetıség arra, hogy amelyik kis gyermek nem rendelkezik a 
megfelelı fejlettséggel, érettséggel, akkor visszamaradhat az óvodában is még plusz 
egy évig. Éretlen gyermekeket nem lehet elengedni az iskolába. 
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Basky András polgármester 
Egy gyermek akkor tudja venni az akadályokat az iskolában, ha megvan a megfelelı 
érettsége. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A nagy csoportos gyermekek értelmi fejlıdését bemérjük százalékban, s ha nem éri el 
a 60-65 %-os szintet januárban, akkor mi már azt jelezzük. Ezt egy füzetbe vezetjük 
bele, amit a gyermekek visznek az iskolába, s 8 éves korig a fejlıdési görbének 
emelkedni kell. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Sajnos folyamatosan nı a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekeknek a száma. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába történı  
beíratás idıpontjának meghatározása, valamint a 2013/2014-es 
nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra  

javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terve- 
zetét. 
Határid ı: 2013. március 21. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmővelıdési feladatai 
megvalósítása érdekében évente kulturális rendezvény naptárat állít össze. A kulturális 
eseményekre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 
rendelkezı szervezet javaslatot tehet. Egy kiállítás megszervezése hogyan történik? 
Ehhez segítséget ad a Mővelıdési Ház, vagy önállóan is meg lehet oldani? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
Önállóan is lehet, de segítséget is tudunk adni a kiállítás megszervezéséhez.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Mővelıdési Ház nyitva tartása hogyan alakul a kiállítás ideje alatt? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
A kiállítás a Mővelıdési Ház nyitvatartási ideje alatt látogatható. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az augusztus 20-i programról tudunk-e valamit? 
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Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
A szerzıdések még nem érkeztek vissza, amire felkértük a mővészeket. Szeretném 
kérni annak lehetıségét, hogy ez a rendezvénynaptár nyitott legyen, mert számtalan 
olyan rendezvény elıfordul az év második felében, aminek még nem tudjuk az idejét 
és legyen lehetıség a változtatásra. A 20 éves város múltunkat szeretnénk 
összekapcsolni a lajosmizsei napok programjával. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Itt a Városházán lehetne egy helytörténeti kiállítás. Az ovi új részének az átadását is 
ekkorra tervezzük. 
Basky András polgármester 
Az óvoda új szárnyának átadó ünnepségét az augusztus 20-i ünnepséghez kellene 
kapcsolni, de ennek akadálya nincs arra vonatkozóan sem, hogy szeptember 1-jére 
essen, a várossá nyilvánítás napjára. Ünnepi közgyőlést is lehetne tartani. A 
Lajosmizsei Napok konkrét rendezvényeit még egy külön alkalommal fogjuk 
jóváhagyni. Amikor jóváhagytuk a Lajosmizsei Napok programját, akkor ez beépül a 
2013. évi kulturális rendezvénynaptárba.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szeptember 1-jén legyen megtartva Lajosmizse 20 éves várossá nyilvánítási ünnepe. 
Ezen alkalomból legyen a cégeknek, a lajosmizsei gyártóknak, szolgáltatóknak a 
Lajosmizsei Napok rendezvénysorozaton belül egy kiállítása. Kérdés az, hogy hol 
legyen, mert nyitott helyen nem lehet. 1996-ban az Ipartestület nagytermében volt 
megtartva ilyen rendezvény. Felmerült annak lehetısége, hogy a Sportcsarnok 
alkalmas lenne ilyen rendezvény megtartására. Ez a program a Lajosmizsei Napokat 
erısítené.  
A Hírlapnak meg kell jelennie, hogy ebben hirdetni tudjunk. 
Basky András polgármester 
Elıször azt kell látni, hogy hányan akarnak jönni. A Városháza aulája, díszterme is 
alkalmas lenne erre a célra, ha kevesebb érdeklıdı lesz. Hamarosan le kell ülnünk az 
intézményvezetıkkel, és még másokkal, hogy az augusztus 20-i programot 
kidolgozzuk. 
Elfogadható és ki kell egészíteni szeptember 1-i programmal. A Hírlap újságnak meg 
kellene jelenni. A Mővelıdési Házat hatalmazzuk fel, hogy az újság megjelentetését 
kezdje meg, a költségeket az önkormányzat vállalja és az intézmény költségeit helyre 
tesszük a következı idıszakban. 
Orbán Antal települési képviselı 
Az augusztus 20-i kitüntetéssel kapcsolatban Lajosmizse lakosságát is meg kellene 
kérdezni, hogy kit javasolnak. 
dr. Balogh László jegyzı 
A hatályos rendelet értelmében javaslatot tehetnek a Képviselı-testület tagjai, az 
intézmények vezetıi, de bárki nem tehet javaslatot. Akinek van javaslata, keresse meg 
az illetékes képviselıket, ha azok tudnak vele azonosulni, akkor elfogadható. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nincs benne a belvízelvezetı projekt és az Iskola-tó átadása. 
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Basky András polgármester 
A 20 éves évfordulóhoz kapcsolódó programhoz akkor tudjuk hozzátenni, ha kész van. 
Ehhez a pályázatnak el kell jutni olyan szintre, hogy a kivitelezı megmondja, hogy 
mikorra lesz kész.  
Az átadó ünnepsége az óvodának lehet szeptember 1-je. Amíg nem látjuk, hogy a 
kivitelezı mit javasol a kivitelezés dátumára, addig nem lehet tervezni átadást. Azt 
javaslom, hogy tegyük bele novemberre az átadást, s a belvízelvezetı projektnek és az 
Iskola-tónak a kivitelezési tervét is. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvény naptárát azzal, hogy 
legyen kiegészítve a Lajosmizsei Napok programsorozatával, 2013. szeptember 1-jén 
legyen városi ünnepség a városavatás 20 évfordulójára, belvízelvezetı, Iskola-tó 
átadása 2013. november hónapban legyen, Hírlap újság jelenjen meg, s abban az is, 
hogy tervezzük a lajosmizsei termelıcégek és a lajosmizsei szolgáltató cégek kiállítási 
lehetıségét a városavatás 20. évfordulójára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvény 
naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvény- 
  naptárát az alábbi kiegészítésekkel: 
 

- Kiegészítés a Lajosmizsei Napok programsorozatával kapcsolatban; 
- 2013. Szeptember 1-jén városi ünnepség rendezése városavatás 20. 

évfordulójára; 
- Belvízelvezetı, Iskola-tó átadása 2013. november hónapban; 
- Hírlap újság megjelentetése; 
- Jelenjen meg a helyi újságban, hogy tervezzük a lajosmizsei termelı- 

cégek és a lajosmizsei szolgáltató cégek kiállítási lehetıségét a 
városavatás 20. évfordulójára. 

 
  Határid ı: 2013. március 21., 2013. április hó 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Iskola-tó rendezése 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A belvíz elvezetési projekt keretében az Iskola-tónál ritkítási és kotrási mőveleteket 
kell végezni. Én már tavaly javasoltam, hogy Lajosmizse város 20 éves évfordulójára 
ezt csináljuk meg. November környékére meg kellene lenni az Iskola-tó rendezésének 
A Hírlap újságnak is meg kellene jelennie. Ahhoz, hogy az önkormányzat ebben az 
évben az Iskola-tó környékét rendezze, a kiviteli terveket meg kell rendelni. A 
Képviselı-testületnek napirendre kell tőzni, hogy megrendelje a tervet. Én minimum 
tervet javaslok megvalósítani, aminek keretében a tónak a körbejárhatóságát lehet 
megteremteni, sétáló utat, kerékpárutat, ami a futásra is alkalmas, a területnek fővel 
való bevetését, a régi Városháza területének a rendbe tételét. Erre kiviteli terv kell, s 
olyan árajánlatot kell bekérni és testületi határozatot hozni, hogy ki készítse el a 
kiviteli tervet. 
Basky András polgármester 
A tónak a kotrása egy terv alapján történhet meg. A kotrásra engedélyünk van, a 
kotorékot el lehet helyezni a csatorna partján és a tóban is. Amikor a tervek 
megvannak, ehhez kell igazítani a Sétáló utca kerékpárút tervét. 
Belusz László települési képviselı 
A tókotrás tervét kellene elıbbre hozni. Itt egy rendezett területnek kell maradni, 
miután a tókotrás megtörténik. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Kell a kivitelei tervre árajánlatot beszerezni és minél hamarabb tárgyalni, s a 
tervezıvel le kell ülni, egyeztetni. 
Basky András polgármester 
A tónak a tervezése hol tart? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Most készítik a tervet. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, a bizottság elfogadásra javasolja az Iskola-tó kiviteli terének 
elkészítését azzal, hogy a tervezınek egyeztetni kell a belvízelvezetı és a kivitelezı 
projekt elkészítıjével. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2013. (III. 20.) ÖIB hat. 
Iskola-tó rendezése 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek az Iskola-tó kiviteli tervének az elkészítését azzal, hogy a  

tervezınek egyeztetni kell a belvízelvezetı és a tókivitelezı projekt  
tervezıjével. 

  Határid ı: 2013. március 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szeretnénk dr. Balogh József országgyőlési képviselıt a Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság ülésére délután 14.00 órára elhívni, és a segítségét kérni. 
Köszönöm. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb bejelentenivaló, kérdés, hozzászólás van-e még? 
Orbán Antal települési képviselı 
A katolikus templom harangjátékával mi a helyzet? 
Basky András polgármester 
Belecsapott a villám, a szerelı lejött és megnézte, a hibás részeket kicserélte, de 
megállapította, hogy 600.000.- Ft kellene még ahhoz, hogy a harangjáték újra 
mőködjön. 
Orbán Antal települési képviselı 
Köszönöm. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még egyéb kérdése, bejelentenivalója valakinek? Nincs. Megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.00 órakor. 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 


