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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: A Képviselı-testület 2012. szeptember 13-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Belusz 
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, 
Péli Szilveszter, Kollár László, Baranyi-Rostás Rodrigó. 
A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
       
Egyéb meghívottak:  dr. Balogh László belsı ellenır 

Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Gulyás Attiláné csoportvezetı 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
dr. Gazdag Judit jogi referens 
Horváth Sándor pályázati referens 
Guti Istvánné intézményvezetı 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
Rigó János mb. kapitányságvezetı 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Köleszné Hanák Gabriella igazgatóhelyettes 
Rapi Zoltán  
Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 12 fı képviselı jelen van.  
A napirendi pontok tárgyalása elıtt egy-két dolgot szeretnék elmondani. Egy nagyon örömteli 
dologról szeretnék elsıként beszámolni, mégpedig arról, hogy nyert az óvodás pályázatunk. Közel 200 
millió forintos támogatásban részesül az óvoda, melyet csoportszoba bıvítésre használhat fel. 
Köszönöm mindenki nevében a rengeteg munkát Dodonka Csaba kollegánknak és Kocsisné Anikó 
óvodavezetınek, hiszen ez a pályázat volt az, amit mi magunk írtunk meg, és nem pályázatíró cég 
készítette.  
A mögöttünk álló programokról szeretnék néhány szót szólni. A Lajosmizsei Napok rendben lezajlott, 
úgy ahogy a Hírıs Hét fesztivál is. Itt szeretném kifejezni köszönetemet a gazdálkodóknak, 
vállalkozásoknak, akik a rengeteg kóstoltatni valót rendelkezésünkre bocsájtották, hiszen nagy 
sikerünk volt ennek is köszönhetıen, így a közönségdíjat is Lajosmizse nyerte el.  
Programok lesznek ezután is, többek között a tőzoltó bál, szeptember 28-tól az egészségügyi hét, 
melynek keretében rengeteg szőrıvizsgálaton vehetnek részt az érdeklıdık. Október 3-án lesz az 
Egészség Expo kiállítás és vásár, ott is rengeteg információt kaphatnak az oda ellátogatók. A kiosztós 
anyagok között megtalálható a Közútkezelı levele, a ladánybenei úttal kapcsolatban válaszolt nekünk. 
Ami jó hír, hogy még a tél beállta elıtt a nagyobb győrıdések az úton ki lesznek javítva.  
A kollégium felújítása jó ütemben halad, jövı héten az alsósok már visszaköltözhetnek.  
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A járási hivatalokkal kapcsolatos helyszíni bejárás a mai napon megtörtént, megkérem jegyzı 
asszonyt, hogy tájékoztasson minket ezzel kapcsolatban. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Köszönöm szépen. Olyan horderejő változások fognak történni a 
közeljövıben, amire már régóta készülhettünk. A mai napon egy felmérés készült a személyi és tárgyi 
feltételekrıl. Csak nagyságrendileg szeretném elmondani, hogy az elızı felmérés is több mint 5000 
adatállományt tartalmazott. Ez igen nagy feladat volt. Mi abban bízunk, hogy a járási hivatalnak egy 
kirendeltségeként fogunk mőködni, a felmérés is erre irányult. Egy dolog biztos, hogy október 31-ig 
kell megkötni a járási hivatal felállításával kapcsolatos megállapodást, mely rendezni fogja a személyi 
és tárgyi feltételeket is. Január végéig kell azokat a kiadásokat megállapodásban rögzíteni, amelyek a 
közös használatú ingatlan kiadásainak megosztására irányulnak. Jelenleg elsısorban a jogszabályok 
alapján vannak információink. Felsılajossal közös önkormányzati hivatal fog alakulni, errıl már az 
októberi ülésünkön döntéseket kell majd hozni. 
A köznevelési intézkedésekkel kapcsolatban elsısorban az iskola érintett. Megjelent a köznevelési 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, melyrıl tájékoztatást az októberi ülésünkön fogunk 
adni.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen jegyzı asszonynak a tájékoztatást. 
Most pedig térjünk vissza a mai ülésünkhöz. A meghívóban 6 napirendi pontunk szerepel, kettıt 
javasolok pluszban felvenni, mégpedig a „Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4 kódszámú Innovatív 
iskolák fejlesztése címő pályázat benyújtásához”, és a „Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola Alapító Okiratának módosítása”. Továbbá javasolom, hogy a 4-es napirendi pontot 
tárgyaljuk elsıként a meghívott vendégekre való tekintettel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 
más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, s egyetértünk az általam elmondottak szerint a napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Basky András 
polgármester 

2. 
 

Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása 
 

Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı 
beosztására pályázat kiírása 

Basky András 
polgármester 

4.  A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám 
és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám 
túllépésének engedélyezése 

Basky András 
polgármester 

5. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl 

Basky András 
polgármester 

6. 
 
 
7. 
 
 
8. 

Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése címő 
pályázat benyújtásához 
 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának 
módosítása 
 
Interpelláció 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm Rigó János megbízott kapitányságvezetı urat, 
valamint Tarnóczy László ırsparancsnok urat. Az önkormányzat minden évben tárgyalja a rendırségi 
beszámolót, én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hiszen így egy képet kapunk a városban 
történt eseményekrıl. Most átadom a szót Rigó János úrnak. 
 
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon röviden 
bemutatkoznék. 1985-ben lettem rendır Kecskeméten, 86-tól Lajosmizsén körzeti megbízott, majd 
1991-1997-ig ırsparancsnok. Utána különbözı vezetı beosztásokat láttam el a megyei 
rendırkapitányságon. 2011. végén ért a felkérés, így december 31-tıl megbízott kapitányságvezetı 
vagyok. Szerencsém volt, mert ismerıs kollégák közé kerültem. Elég jól ismerem Lajosmizse 
helyzetét. Az elmúlt 27 évben a közrendvédelemben végeztem a feladataimat. 2012. I. félévében 2011.  
I. félévéhez képest 254-rıl 209-re csökkent a bőncselekmények száma. Ezen belül csökkent a testi 
sértések száma is, 16-ról 9-re, a garázdaság 12-rıl 11-re, a lopás 77-rıl 74-re. A betöréses lopás 
viszont emelkedett 28-ról 36-ra. A közlekedési balesetek száma is csökkent, viszont az ittasan okozott 
balesetek száma emelkedett. Az ittas vezetés kiszőrése a továbbiakban is fontos feladatunk lesz. A 
gyorshajtás, az elsıbbség meg nem adása a fı forrása a közlekedési baleseteknek. 2012. I. félévében 1 
halálos kimenetelő baleset történt, egy kerékpárost gázoltak el. Jelenleg a Lajosmizsei rendırırsön 22 
fı teljesít szolgálatot, 5 üres státusz van. Jármőveket sikerült átcsoportosítani Lajosmizsére, így ezen a 
téren is javult a helyzet. Az idıskorúak védelme folyamatos részünkrıl, szükség szerint segítséget 
nyújtunk nekik. Kiemelném még a tanyás területek ellenırzését, a mezıırök segítségét is kérjük 
ebben, hogy minél nagyobb területeket tudjuk ellenırizni.  
A turisztikai rendezvények nagy tömeget vonzanak, a rendırség mindent megtesz ezeknek a 
biztosítása érdekében. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Belusz László kér szót. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A vendégmunkások jelenléte igen nagy probléma a településen. 
Nem-e lehetne tenni valamit ennek érdekében, hogy ez ne így legyen? Továbbá a falopásokat kellene 
valahogy megakadályozni, járırözést szeretnék kérni a kiemelt területeken. És még egy kérdésem 
lenne, hogy a kamerarendszer mennyire segíti a rendırség munkáját? 
 
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: A konkrét számadatok miatt a vendégmunkások által 
elkövetett bőncselekményeket a Tarnóczy úr fogja ismertetni. A falopásokkal kapcsolatban, 
folyamatos az ellenırzés, de kérjük a lakosság segítségét is, hogy jelezzék, ha kiemelt területrıl van 
tudomásuk. A kamerarendszer nagyon sokat segít nekünk, hiszen jelentısen csökken azokon a 
területeken a bőncselekmények száma, ahol ki van építve.  
 
Tarnóczy László ırsparancsnok: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A vendégmunkások kérdése 
Lajosmizsén egy örökzöld téma. Kigyőjtöttem a beszámolóból, hogy 2008. évben 29 eset kapcsán 32 
fıvel, 2009. évben 10 jogsértés kapcsán 12 fıvel, 2010. évben 5 eset során 7 fıvel, 2011-ben 11 
jogsértés során 8 fıvel szemben intézkedtünk. 2012. I. félévében 1 jogsértés során 1 fıvel szemben 
került sor intézkedésre, hogy ez az év végéig hogyan fog alakulni, ezt még nem tudjuk. Hogy ez sok 
vagy kevés, ahhoz képest, amit mondanak az emberek, hogy hány vendégmunkásunk lehet a város 
területén, én azt gondolom, hogy az egy is sok, de a bőncselekmény számokat nézve ez elenyészı. 
Minden bizonnyal a látencia igen jelentıs, ezt abból is tapasztaljuk, hogy számtalan olyan eset is van, 
amikor a munkaadót is meglopják. Régen ez úgy mőködött, hogy a vendégmunkások kint laktak 
tanyákon, a gazdálkodónál. Amióta belépett Románia az EU-ba, szabadon történik ezeknek az 
embereknek a mozgása, nem lehet nyomon követni a mindenkori jelenlétüket. Az terjedt el a 
városban, hogy nyugdíjasok adják ki a lakásukat ezeknek az embereknek, sokszor 5-10-15 fınek. Az 
önkormányzat hatósági osztályával közösen több évre visszamenıleg belekezdtük egy ellenırzés-
sorozatba, amely én azt gondolom, hogy erre az évre már valamilyen eredményeket hozott. Sikerült 
megszüntetnünk néhány olyan gócpontot, ahol 20-30 külföldi állampolgár is lakott, olyan 
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körülmények között, amelyek elfogadhatatlanok voltak. Ami zavarja az itt élı helyi lakosokat, hogy 
ezek az emberek más életvitelt folytatnak, és ez a biztonságérzetüket negatívan befolyásolja. Munka 
után csapatostól mennek az utcán, koszosan, nem megfelelı ruházatban. De én azt gondolom, hogy 
talán nem is ezekkel az emberekkel van a probléma, hanem azokkal, akik nem dolgoznak. Ezek közül 
sokan valószínőleg bőncselekményeket követnek el.    
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Józsáné dr. Kiss Irén kér szót.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönjük az értékes, tartalmas beszámolót. Esetleg 
pozitív változás a létszámot illetıen mikor történik? Nagyon jó dolog viszont az iskola környéki 
rendıri jelenlét. Sokszor szüksége van a gyámhivatalnak vagy a gyermekjóléti szolgálatnak is a 
rendıri segítségre, ezt is köszönjük. A tegnapi napon volt egy közbiztonsági fórum, ahol a kollégáim 
is részt vettek. Legjobb tudomásom szerint ott egy nagyon komoly elhatározás is született. A 
beszámoló is említi a fiataloknak a deviáns, antiszociális viselkedését, iskolakerülı magatartását, és 
úgy gondolom, hogy a szociális munkások és a rendırök együttmőködése jótékony hatással lesz.  
A beszámolóból az is kitőnik, hogy csökkenı tendenciát mutat a vendégmunkások által elkövetett 
bőncselekmények száma, tehát megdılni látszik az a tévhit, hogy csak ık követnek el minden rosszat. 
A PTK tárgyalta az anyagot, és elfogadásra javasolta.  
 
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: A kiegészítésemben is említettem a létszámhelyzetet. 
Sajnálatos tény, hogy a jogszabályok adta lehetıségek miatt nagyon sokan döntöttek úgy, hogy amint 
lehet, nyugdíjba mennek, így nagyon sok jó szakember kikerült a szakmából. Ebbıl a bonyolult 
helyzetbıl adódott, hogy Lajosmizsén is probléma van a létszámmal. Sok fiatal kolléga van, 
mindenképpen támogatjuk az akár máshonnan érkezı kollégákat, segítve a letelepedést. Az iskolák 
környékén a forgalomsegítés már több évtizedes múltra tekint vissza. Valamennyi településen 
törekszünk a jó kapcsolat megtartására az önkormányzattal és az intézményeivel is, így a családsegítı 
szolgálattal és gyámhivatallal is.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Tavaly volt rendıri jelenlét az iskoláknál, óvodánál, ez miért lett 
megszüntetve? Az Attila utcán pedig megállnak az autósok az út szélén, ez nagyon balesetveszélyes, 
nem lehetne ezt megszüntetni: 
 
Tarnóczy László ırsparancsnok: A rendır ott a kollégiumnál szeptember 1. óta. A Sury iskolánál is 
ott kellett ma reggel állnia. Rotációban fogunk tudni rendırt biztosítani a Gépállomási iskolánál, a 
Sury iskolánál és az óvodánál.  
 
Orbán Antal képviselı: A nagy felüljárónál folyamatosan szabálysértést követnek el a balra 
kanyarodó teherautók. Ne mondja senki, hogy ezt nem lehetne megszüntetni. Most odáig jutottunk 
már, hogy a tiltó tábla is el van fordítva. A Liza hotelnél is ki lett rakva egy balra kanyarodni tilos 
tábla. Miért? Akkor a Tanyacsárdánál miért nem raktak ki? 
 
Tarnóczy László ırsparancsnok: A felüljárónál már több százezres, milliós bírságot szabtunk ki. De 
ez csak akkor mőködik, ha tettenérés van. Ehhez ott kellene állnunk egész nap, de erre nincs 
kapacitásunk. De a balesetek mégsem itt történnek, hanem a lenti parkolónál. Számtalanszor 
feljelentettek már minket is ezzel kapcsolatban. A Liza Hotelnél a tábla a közútkezelı döntése, ıket 
kellene megkérdezni, hogy miért tették oda, nekem fogalmam sincs róla. Egy felülvizsgálatot 
mindenesetre megérne a táblák kihelyezése. 
 
Orbán Antal képviselı: A felüljárónál nem tudom mire lett kiadva az engedély, tudomásom szerint 
egy lovas panzióra. 
 
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: Én jegyeztem ezeket a problémákat, jelezni fogom a 
kollégáimnak, meg fogjuk vizsgálni.  
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm ezt a beszámolót. Én azt gondolom, hogy mi is sokat 
tudnánk segíteni a rendırök munkáját, ha mindannyian nyitott szemmel járnánk. Remélem 
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mindenkinek a telefonjába el van mentve az a telefonszám, amit 4 óra után lehet hívni, ha bármi 
problémánk lenne: 06-20/5398440. Én azt kérem mindenkitıl, hogy vigyázzunk egymásra, és saját 
magunkra is. További jó munkát kívánok a rendırségnek. 
A PTK tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal- tartózkodás, ellenszavazat nincs 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
134/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 
 
 
 
 
Rigó János megbízott kapitányságvezetı és Tarnóczy László ırsparancsnok 15.05 órakor elhagyta az 
ülést. 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Vanó Attilát meghívtuk a mai ülésünkre, de nem tartózkodik 
Magyarországon, így nem tud részt venni, pedig nélküle nem igazán lehet tárgyalni errıl. Így én azt 
javaslom, hogy beszélhetünk róla, de határozatot ne hozzunk ma.  
 
Kollár László MG bizottság elnök, képviselı: Én arra kértem a PTK-t, hogy ezt a napirendi pontot 
ne tárgyaljuk most, mert szeretnénk ezt egy kicsit körbejárni. Hiszen a nevében is az szerepel, hogy 
vízgazdálkodási társulat, és szeretnénk, hogy ha ez valóban így lenne. A vízgazdálkodás nem arról 
szól, hogy tavasszal elengedjük a belvizeket, hanem bizonyos mennyiségő felszíni vizeket tárolni 
kellene. Mezıgazdaságunk az évszázad aszályát éli most, a termésátlagunk nagyon gyenge, ezért azt 
szeretnénk, hogy a régi felszíni kis tavakat visszatöltenék, torkolati küszöbökkel meghatározni 
ezeknek a vizeknek a befolyását. Tehát ez valóban egy vízgazdálkodás legyen. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy nagyon összetett dolog ez a történet, hiszen a 
2010-es évben a településrıl három irányban nyomattuk ki a vizet, mert ha ezt nem tettük volna, akkor 
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lakóépületek kerültek volna veszélybe. Miután ezek a régi tavak azóta általában magántulajdonban 
vannak, külön egyeztetéseket igényelne, hogy azokat újra fel lehessen tölteni.  
Ez a szerzıdés igazából arról szólna, hogy mivel az önkormányzatnak eszközei, felszerelései 
nincsenek, így azokat a feladatokat, amelyeket eddig a vízgazdálkodási társulás elvégzett, ezután is 
elvégezné. Hiszen tudjuk azt, hogy ezeknek a csatornáknak a megléte milyen fontos. Én azt mondom, 
hogy járjuk körbe ezt a dolgot tüzetesebben, és döntéshozatal nélkül zárjuk le a napirendi pontot. 
 
Orbán Antal képviselı: Azt szeretném kérni, hogy legközelebb a Mezıgazdasági Bizottság is 
tárgyalja ezt az ügyet. 
 
Basky András polgármester: Rendben, legközelebb akkor az MG is tárgyalja. Akkor a napirendi 
pontot döntéshozatal nélkül lezárom. 

 
 
 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı 
beosztására pályázat kiírása 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Miután nyugdíjba vonult az IGSZ vezetıje, új vezetıt kell 
kineveznünk, ezt pályázat útján tehetjük meg. Tárgyalta az elıterjesztést az ÖIB és a PTK is. Ott 
felmerült, hogy most gazdasági vezetıi munkakörbe, vagy pénzügyi ügyintézıi munkakörbe írjuk ki a 
pályázatot. A gazdasági vezetıi munkakörre lesz kiírva a pályázat. Aki egyébként elolvassa a 
pályázati kiírást, az látni fogja, hogy milyen végzettségre van szükség ahhoz, hogy pályázhasson, és 
milyen feladatokat kell ellátnia. Egy bizottságot kell felállítani a pályázat elbírálására. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez elmaradt a bizottsági ülésen, de Holminé Sebık 
Mártával abban maradtunk ülés elıtt, hogy az ÖIB és PTK tagok legyenek a bizottság tagjai.  
 
Hominé Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A bizottság elnökének Józsáné dr. Kiss Irént javaslom. 
 
Basky András polgármester: Rendben, tehát akkor az elnök Józsáné dr. Kiss Irén, tagjai pedig a 
PTK és az ÖIB tagok. 
 
Apró Ferenc képviselı: A pályázatot 2013. május 23-ig lehet benyújtani. Én ezt egy kicsit soknak 
tartom, általában nem szoktunk ennyi idıt hagyni a pályázatok benyújtására. Mi indokolja ezt? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Az elızı PTK ülésen volt egy felvetés, hogy vizsgáljuk 
meg, hogy szükséges-e egyáltalán önálló intézményként mőködtetni az IGSZ-t, vagy esetleg az 
önkormányzat egy irodájaként tudna mőködni. De mivel most átalakulóban van minden a járások 
kialakítása miatt, ezért van ez a hosszú idı.  
 
Apró Ferenc képviselı: Értem, köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? A 
szavazás tekintetében egy kis bonyodalmat okoz az, hogy elég nagy létszámú a bizottság, és 
érintettség révén nem szavazhatna az a képviselı, aki ebben részt vesz, de van egy lehetıségünk, hogy 
döntünk arról, hogy nem zárjuk ki az érintett képviselıket a szavazásból. Így most kérem, elıször a 
pályázati kiírásról szavazzunk, majd arról, hogy nem zárjuk ki az érintett képviselıket a szavazásból, 
utána pedig a tagokról. Kérem, hogy aki a pályázati kiírásról szóló határozat-tervezettel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
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135/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményei Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezet gazdasági vezetı beosztásának betöltésére pályázatot ír 
ki 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbi pályázati felhívásban 
foglaltak szerint: 
  

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezet gazdasági vezetı beosztásának betöltésére pályázatot hirdet. 

 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

             6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

 

Betöltendı munkakör : költségvetési pénzügyi ügyintézı 

 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: gazdasági vezetı 

 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama: A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2013. július 01. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. június 30.  

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 

 

Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

       

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
Így különösen: 

a) irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet, 
b) felelıs az Ávr. 9. § (2) és (9) bekezdésében és a 10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt 
feladatok ellátásáért, és 
c) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez  
rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, 
adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelıs alkalmazottaknak 
iránymutatást ad. 

 

A megbízás feltételei: 

(1) büntetlen elıélet, 
(2) a felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsıoktatásban 

szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes 
könyvelıi szakképesítés. A gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe 
tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. 
évi C. törvény bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 

(3) olyan gazdasági vezetı alkalmazására, aki a b) pontban meghatározott valamennyi 
követelménynek nem felel meg, de rendelkezik a felsıoktatásban szerzett 
pénzügyi-számviteli végzettséggel, akkor van lehetıség, ha az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerinti feladatokat a 
gazdasági vezetı irányítása alá tartozó, a b) pont szerinti számviteli 
szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezı 
személy látja el, 

(4) legalább öt év pénzügyi ügyintézı munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
(5) a Gazdasági Szervezetnél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı, 
(6) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek:------------------ 

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.  

A magasabb vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap: a pótlékalap száz-ötszáz százaléka között, 
megegyezés szerint. 
  

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és 
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 23. 13.00 óra 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 

                Képviselı-testülete 2013. júniusi soros ülésén bírálja el.    

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó szakmai életrajzát; 
b) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 
fejlesztési elképzeléssel. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

(1) a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

(2) a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
(3) korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
(4) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
(5) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 
43/A. §-ában  meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2013. április 23. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 
 
     
 
Basky András polgármester: Most kérem, akkor szavazzunk arról, hogy nem zárjuk ki az érintett 
képviselıket a szavazásból. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
136/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Képviselık kizárásáról döntés 
 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására beérkezett 
pályázatokra vonatkozóan a pályázók meghallgatására létrehozandó bizottság tagjainak megválasztása 
során a szavazásból nem zárja ki a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési, valamint az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tagjait.  

 

Felelıs: Képviselı-testület 



 
 

11 
 

 

Határid ı: 2012. szeptember 13.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Basky András polgármester: Most pedig a tagokról kellene szavaznunk. Aki egyetért azzal az 
elıterjesztés II. határozat-tervezetével, azzal, hogy az elnök Józsáné dr. Kiss Irén legyen, a tagok 
pedig a PTK és az ÖIB tagjai, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására kiírásra beérkezett 
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozása 
 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására beérkezett pályázatokra vonatkozóan 
a pályázók meghallgatására a betöltendı munkakör feladatait érintıen szakértelemmel rendelkezı  
bizottságot hoz létre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdése alapján. 
A Bizottság elnöke: Józsáné dr. Kiss Irén 
Tagjai:                     Holminé Sebık Márta 
          Koller Dániel 
          Bíró Tiborné 
          dr. Török Tamás 
          Baranyi-Rostás Rodrigó 
          dr. Bartal Sándor 
          Nagy Erzsébet 
          Nagyszabóné Borbély Ella 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13.  
 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám és a 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám túllépésének 
engedélyezése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben meg kell vizsgálni azt, hogy amit a törvény megenged 
maximális osztálylétszámot, ahhoz képest van-e változás. Amennyiben igen, akkor lehetıség van arra, 
hogy megnöveljük a létszámot. Egy változás van a harmadik határozat-tervezetben, mégpedig kérem 
írjuk hozzá a 4.a osztályt is, mivel az év eleje óta 1 fıvel emelkedett az osztálylétszám, és így már itt 
is engedélyezni kell. Az ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A tavaszi ülésen tárgyaltuk, hogy összevonások lesznek az 
iskolában, most pedig meg kell emelni a létszámot? Miért van erre szükség? Akkor miért nem lehetett 
meghagyni az osztályokat úgy, ahogy voltak? 
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Basky András polgármester: Nem mindegy az önkormányzat részére, hogy hány osztályt mőködtet. 
Az önkormányzat nagyon sok olyan plusz dolgot tesz az oktatásban, amit nem kötelezı feladatként 
elvégez. Például a nyelvoktatás az elsı osztályban, iskolaotthonos foglalkozás. Ezeket azért tudjuk 
mőködtetni, mert az osztálylétszámok azon a szinten vannak, amelyen még gazdaságossági 
szempontból még viselhetıek az önkormányzat számára. Ha megnézzük a táblázatot, akkor láthatjuk, 
hogy nagyon sok esetben nem a gyereklétszám a magas, hanem a számított létszám miatt lépjük túl az 
engedélyezettet. Sok esetben csak 1-1 gyermekkel van több az osztályban, és mondjuk 20 gyerek ül a 
tanteremben, de az 26-nak számít.  
 
Apró Ferenc képviselı: Azt halljuk más körökben, hogy kevés a gyermek. Mit csinálnánk, ha 
családonként 4-5 gyerek lenne, mint régen? Hová tennénk ıket, ha ennyien lennének? Kevés a gyerek, 
de még sincs hely? 
 
Basky András polgármester: Amikor 1400 gyermek járt az iskolába, akkor volt délelıtti-délutáni 
oktatás, oktatás volt a Szent Lajos utcai iskolában, a református iskolában, és még sok másik helyen, 
és nem 20-an ültek a tanteremben, hanem 32-en.  
 
Orbán Antal képviselı: Az iskola sorsa eldılt-e már? 
 
Basky András polgármester: 2012. október 31-ig kell meghoznunk a döntést ezzel kapcsolatban, az 
októberi ülésünkön fogunk errıl beszélni.  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor 
elıször az elıterjesztés elsı határozat-tervezetét szavaztatom, amelyben az óvoda csoportlétszámának 
20 %-al történı túllépését engedélyeznénk. Kérem, hogy aki elfogadja, és egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
138/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám 
20%-kal történı túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan 

 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére a 
2012/2013-as tanítási évben a maximális csoportlétszámok 20%-kal történı 
túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 
rész 7. pontja alapján az alábbi csoportokban: 
- İzike csoport, 
- Mécses csoport, 
- Csibe csoport, 
- Katica csoport, 
- Méhecske csoport, 
- Napraforgó csoport, 
- Margaréta csoport, 
- Cica csoport, 
- Pillangó csoport, 
- Nyuszi csoport, 
- Micimackó csoport, 
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- Tulipán csoport. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 

 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés második határozat-tervezetét szavaztatom, 
amelyben további 10 %-al engedélyezzük a túllépést az óvodánál.  Kérdezem a Képviselı-testület 
tagjait, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, 
hogy aki elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
139/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 20%-kal megemelt csoport 
létszámai további 10%-kal történı túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as nevelési 
évre vonatkozóan 

 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére a 
a …/2012. (…) ÖH.-ban meghatározottak szerint számított maximális létszám 
10%-kal történı túllépését oktatásszervezési okok miatt az óvodai szülıi szervezet 
egyetértésével, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet 
II. rész 8. pontja alapján a 2012/2013-as tanítási évben az alábbi csoportokban: 
- İzike csoport, 
- Csibe csoport, 
- Nyuszi csoport, 
- Micimackó csoport, 
- Tulipán csoport. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 
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Basky András polgármester: Most az elıterjesztés harmadik határozat-tervezetét szavaztatom, 
amelyben az iskola osztálylétszám túllépést engedélyezzük. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, 
van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy 
aki elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
140/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám túllépésének 
engedélyezése a 2012/2013-as tanítási évre vonatkozóan 

 

 

 

Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezi a Fekete István 
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola részére a  2012/2013-as tanítási évben a 
maximális osztálylétszámok 20%-kal történı túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján az alábbi osztályokban: 

- 1.a, 
- 1.b, 
- 1.c, 
- 1.d, 
- 1.e, 
- 2.a, 
- 2.d, 
- 3.b, 
- 3.e, 
- 4.a 
- 4.d, 
- 4.e, 
- 5.a, 
- 5.c, 
- 5.d, 
- 7.a, 
- 7.b, 
- 7.d, 
- 8.a. 

 

 2 ) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1.)   
pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 
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5./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben, amikor a költségvetést jóváhagyjuk, egy képet kapunk a 
helyzetrıl. Szeretném jelezni, hogy a második oldalon történt egy dátum elírás, de természetesen 
2012. I. félévérıl van szó a beszámolóban. Ha megnézzük a beszámolót, akkor azt láthatjuk, hogy 
bizonyos téren jól teljesítettünk, bizonyos téren pedig túlköltekeztünk. Egyelıre azonban 
egyensúlyban van a költségvetésünk. Nem rossz a helyzetünk, de továbbra is óvatosan kell 
gazdálkodnunk. PTK tárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolta.  
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, 
javaslata?  
 
Apró Ferenc képviselı: A beszámolóból is egyértelmően látszik, hogy igen jelentıs bevétele van a 
városnak az iparőzési adóból és az idegenforgalmi adóból. Ezúton is köszönöm a helyi 
vállalkozásoknak ezt. 
 
Basky András polgármester: Igen, ez valóban így van, és reméljük így is marad. Ez egy féléves 
teljesítés, de leginkább a december 20-át várjuk, hiszen azok a leginkább jelentıs mutatók az 
önkormányzat számára. Annyit szeretnék még tájékoztatásul elmondani, hogy az idei évben elıször, 
azoknak a vállalkozásoknak, akik iparőzési adót fizetnek, kiküldtünk egy levelet, amelyben 
beszámoltunk arról, hogy mire fordítja az önkormányzat a bevételeket. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 
 Határid ı: 2012. szeptember 13. 
 
 
 6./ Napirendi pont 
Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése címő pályázat 
benyújtásához 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az iskola már régóta foglalkozik ezzel a pályázattal, és szeretnék ezt a 
pályázatot mindenképpen benyújtani. Én mindenképpen azt javaslom, hogy ezt a pályázatot 
támogassuk. ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
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142/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív iskolák 
fejlesztése elnevezéső pályázat benyújtásához  
fenntartói támogató nyilatkozat 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata nyilatkozom az alábbiakról:  

2.)  
a.) Támogatom a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola TÁMOP 3.1.4/12-es 

pályázatban való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását. 
 

b.) Nevezett intézmény ellen az Egyenlı Bánásmód Hatóság által indított eljárás nincs 
folyamatban, továbbá elmarasztaló határozattal nem rendelkezik. Az iskola mőködésével 
eleget tesz a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és esélyegyenlıség 
elımozdításáról követelményeinek. 
 

c.) Nevezett intézménynek a Közoktatási Információs Rendszerben feltöltött alapító okirata és 
pedagógiai programja hatályos. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Gesztor Önkormányzata vállalja, hogy a Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratát – amennyiben ez 
szükséges – módosítja annak érdekében, hogy az jogszerően végezhessen referencia-
intézményi szolgáltatást. (E tevékenységet beilleszti az alaptevékenységéhez kapcsolódó 
kisegítı és kiegészítı tevékenységek körébe.) 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 

 
 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés tartalmaz egy másik határozat-tervezetet is, most 
kérem, errıl szavazzunk.  Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, 
hogy aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
143/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív 
iskolák fejlesztése elnevezéső pályázat benyújtásához  
kapcsolódó döntés 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola igazgatójának figyelmét, hogy a TÁMOP-3.1.4 12/2 kódszámú pályázat 
nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartási idıszak alatt sem az Önkormányzat, sem az 
intézmény vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
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Határid ı: 2012. szeptember 13. 
 
7./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez az elıterjesztés kiosztós anyagként került a kezünkbe, így megkérem 
Muhariné Mayer Piroskát, hogy egy pár szóban tájékoztasson minket a változásokról.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Az alapító okirat két dolog miatt 
került módosításra. Az egyik egy elírás a szakfeladatoknál, a másik pedig, hogy a mai napon már 
hatályos a Köznevelésrıl szóló törvény, ennél fogva az alapító okiratot összhangba hoztuk a 
köznevelésrıl szóló törvény elıírásaival. Szeretném még jelezni Önöknek, hogy az elıterjesztés 6. 
oldalának 8-as pontjában egy kis változás van, a telephelyekhez kérném szépen feltüntetni a Mathiász 
utcai telephelyet 19 fıvel, és így a telephely összesen 513-ra fog változni, az intézmény összesen 
létszáma pedig 1107-re fog változni. Egyéb módosítás nincs az alapító okiratban. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki az aljegyzı asszony által elmondott módosításokkal 
együtt elfogadja az iskola alapító okiratának módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

144/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A Fekete István Általános  
Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító 
Okiratának módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratát Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének elızetes egyetértésével a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja és 
jóváhagyja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. szeptember 13. 
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144/2012. (IX. 13.) Határozat  melléklete 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g) pontja, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 86.§ (1), és 88. § (4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvény 7. § (6) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és 
jóváhagyja:  

1. Alapító/ irányító szerv:  
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 

2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
3. A költségvetési szerv/intézmény:   

a) Neve/hivatalos neve:  Fekete István Általános Iskola, Kollégium  és Sportiskola 

b) Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 

c) Telephelyei: a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 

  b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 

  c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

  d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 

  e) Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
 

4. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, illetve kollégium (a 
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja és a 7. § (1) 
bekezdés h) pontja.) 

 

5. Az intézmény feladatellátási helye: 
a)  Székhelye Lajosmizse, Szabadság tér 13. 

b) Tagintézményei a) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiumi 
Tagintézménye, Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

  b) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi 
Tagintézménye, Felsılajos, Iskola u. 14-16. 

c) Telephelyei: a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 

  b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 

  c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

  d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 

  e) Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
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6. Jogszabályban meghatározott alapfeladat/közfeladat:  

a) Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás. 
b) Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon. 
c) Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
d) Felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása. 
e) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók fejlesztése, 

integrált oktatása.  
f) Gyógytestnevelés. 
g) Logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell. 
h) Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, 

tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelés, oktatása, valamint a szakértıi 
bizottság javaslata alapján integrálható értelmi, beszéd-, látás—és hallássérült tanuló 
integrált nevelése, oktatása. Ezen belül: 
ha) tanulásban akadályozottság (BNO F70) és értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72); 
hb) a pszichés fejlıdés zavara; 
hc) általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok): 

1. olvasás-, írászavarok (BNO F.81.0; F.81.1.) (felszíni, fonológiai, kevert 
diszlexia), 
2. aritmetikai készségek zavara (BNO F.81.2.) (grafikus, olvasási, emlékezeti, 
gondolkodási diszkalkulia), 
3. az iskolai készségek kevert zavara (BNO F. 81.3.) (aritmetikai, olvasási, 
íráskészség zavar együttes elıfordulása),  
4. nem meghatározott zavar (BNO F. 81.9.) (tanulási ismeretek elsajátítási 
nehézségei), 
5. kevert specifikus fejlıdési zavarok (BNO F. 83.) (a beszéd, a nyelv, az iskolai 
készségek és a motoros funkciók kombinált fejlıdési zavara), 
6. beszéd észlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása (BNO F.80.9,) 
7. motoros diszfázia (BNO F.80.1.), 

hd) az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai – ADD, ADHD –BNO F. 90.0, F.90.1.) 
(szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés, inpulzivitás). 

i) A többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő (enyhe 
értelmi fogyatékos) tanulók gyógypedagógiai oktatása. 

j) Sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása. 
k) Iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
l) Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekek, tanulók 

kollégiumi, externátusi elhelyezése szorgalmi idıben. 
m) Gyermek- és tanulófelügyelet. 
n) Kollégiumi könyvtári feladatok. 
o) Iskolai könyvtári tevékenység, közkönyvtári (nyilvános) könyvtári szolgáltatás. 
p) Emelt szintő angol, német nyelvi oktatás. 
q) Tanulók tankönyvellátása. 
r) Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. 
s) Iskolai intézményi közétkeztetés. 
t) Munkahelyi vendéglátás. 
u) Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás. 
v) Diáksport. 
w) Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 
z) Utánpótlás nevelés. 

 
7. Alaptevékenység/szakfeladat jogszabály szerinti megnevezése: 
 Fı tevékenysége/szakágazata: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  oktatása 1-

4.évfolyam 
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-

8.évfolyam) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
562913 Iskolai, intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
931202 Utánpótlás-nevelés támogatása 

           

8. A nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként maximális tanulólétszám: 1107 

a) székhely:                  Lajosmizse, Szabadság tér 13. 510 
b) tagintézmény:            Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 

Sportiskola Felsılajosi Tagintézménye, Felsılajos, 
Iskola u. 14-16. 

84 

c) telephely:                 telephely összesen: 513 
 Lajosmizse, Dózsa György út 100. 104 
 Lajosmizse, Mizsei u. 3. 78 
 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

Lajosmizse, Mathiász u. 2. 
312 
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9. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:  

a) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola: 1-8. évfolyam 

b) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Felsılajosi Tagintézménye: 

1-4. évfolyam 

   

 

10. Tagozat megnevezése: speciális tantervő általános iskolai tagozat 
 

11. Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe 
valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az 
onnan bejáró általános iskolai tanulók tekintetében. 
 

 

12.  Vezetıjének kinevezési/megbízási  rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 
év határozott idıre szól. 



 
 

21 
 

 

 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
b) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

14. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv. 
a)  Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 

15. A gazdálkodással összefüggı jogosítványok:  

a) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Lajosmizse: 
 
Épület, építmény: 658.051.640 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 45.114.239 
    - egyéb gép:         9.502.778 
    - mővészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.165.277 
Jármő 5.695.692 

  

Felsılajos: 

Épület, építmény: 24.633.454 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   4.448.674 
    - egyéb gép:  1.150.530     
    - mővészeti alkotás:     ---------- 
Jármő:     ---------- 
Vagyoni értékő jog:      158.100 

(2011. szeptember 30-i bruttó érték) 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A Fekete István Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, 
mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye 
mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos Község 
Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a költségvetési szervet illeti meg, a 
gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  
 

b) A vállalkozási tevékenység felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 %. 
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16. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a 2012. szeptember 14. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola, Kollégium 
és Sportiskola Alapító Okiratáról szóló 19/2012. (II.09.) ÖH. 

 

 

8./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Kérdezem képviselıtársaimat, hogy kinek van interpellációja? Belusz 
László. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Olyan észrevétel jött a tanyán élı szülıktıl, hogy szeretnék, ha 
a buszjárattal bejárhatna az ı gyermekük is az iskolába, de azt a tájékoztatást kapták, hogy csak azok 
vehetik igénybe, akik eddig kollégisták voltak. Nem értik, hogy miért. Továbbá tudomásom szerint a 
Ceglédi buszjárat meg fog szőnni, ez további problémát fog okozni a gyermekeknek a bejárást 
illetıen.  
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat annak idején azt vállalta, hogy azoknak a 
gyermekeknek segít a bejárásban, akik eddig kollégisták voltak, de a kollégium megszőnése miatt nem 
tudják megoldani a bejutást. Megvizsgáljuk, hogy mennyi gyermek fér még fel a buszra, mert nyilván 
nem fogjuk otthagyni, ha még felférne. A Ceglédi busz megszőnésérıl még nem hallottam, de 
megkérem Szilágyi Ödön kollégámat, hogy nézzen utána.  
 
Kollár László képviselı: Azt szeretném megkérdezni, hogy a Leader pályázaton megnyert gépek, 
eszközök tekintetében hogy áll a helyzet?  
 
Basky András polgármester: A pályázattal kapcsolatosan az alapítvánnyal kell együttmőködnünk. 
İk azt szeretnék, hogy a pénz akkor kerüljön a számlájukra, mielıtt a döntést meghozzák, hogy a 
fedezet már biztosított legyen. Az önkormányzat döntése viszont a kifizetés elıtt 15 napról szól. Most 
úgy tőnik, hogy a pályázat januárban fog lezajlani.  
 
Péli Szilveszter képviselı: A körzetemben többen kérték, hogy jelezzem, hogy fül-orr-gégész 
szakorvosi rendelés is legyen az Egészségházban. Van-e erre esély? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Képviselı társam nekem is jelezte már ezt a lakossági 
kérést. A Svébis doktor úrnál volt ilyen szakrendelés, hogy miért szőnt meg, azt nem tudom, azt, hogy 
az Egészségházban miért nincs, megpróbálom röviden elmondani. Finanszírozott szakorvosi órákhoz 
kötıdik az Egészségházban lévı finanszírozott szakrendelések heti óraszáma. 2009. november 1. elıtt 
a nıgyógyászatnak, a reumatológiának, a szemészetnek és a labornak volt finanszírozott szakorvosi 
óraszáma. 2009. november 1-én indultak az új szakrendelések, a kardiológia, a bırgyógyászat, és a 
pszichiátria. Az akkori OEP-es szabályozások azt tették lehetıvé, hogy a már meglévı szakrendelések 
óráiból csoportosítsunk át az új szakrendelések javára, a betegforgalom tükrében. Meg fogjuk 
vizsgálni, hogy a jelenlegi szakrendelések leterheltsége hogy áll, esetleg lehet-e átcsoportosítani. Ha 
ezt nem engedélyeznék a szakhatóságok, akkor legalább egy magánrendelés keretében próbálunk fül-
orr-gégész szakorvost az Egészségházban biztosítani.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Holminé Sebık Márta kér szót. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A Baross tér parlagfő mentesítését szeretném kérni. A 
MÁV-tól jött a jelzés, hogy az önkormányzati területen nagyon nagy a parlagfő, le kellene vágni. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük, megtesszük a kellı intézkedést. 
 
Orbán Antal képviselı: A Nefelejcs ház kertjében szintén parlagfő probléma van.  
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Basky András polgármester: Ez ügyben az egyeztetések már megtörténtek, a levágása folyamatban 
van. 
 
Orbán Antal képviselı: Még egy kérdés. A Cédulaháznál egy lakó jelezte felém, hogy van nála jó 
néhány zsák szemét, jó lenne, ha elvinné valaki. 
 



Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell gondoskodnia a 
szemét elszállításáról, de megnézzük, hogy tudunk-e segíteni. 
 
Orbán Antal képviselı: Alpolgármester úrtól szeretném kérdezni, hogy a Sury iskola külsı 
homlokzatának festését meg tudják-e oldani a szülık? 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A külsı felújítás szóba sem került, a szülık a belsı felújításban 
való közremőködés érdekében fogtak össze.  
 
Basky András polgármester: Így igaz, a szülık a belsı felújításban szoktak segíteni, a külsejét majd 
a jövı évi költségvetésnél megnézzük, hogy tudunk-e rá kiszorítani. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: A szennyvízcsatorna építésének jelenlegi helyzetével kapcsolatban 
szeretnék érdeklıdni, hogy áll az ügy? Valamint a szeméttelep rekultivációja hogy halad, és az 
iskolató kikotrására mikor lesz lehetıség? 
 
Basky András polgármester: A szeméttelep rekultivációja jó ütemben halad, 1 hónapon belül 
befejezıdik. Az iskola tó egy másik pályázatban van benne, ezt a pályázatunkat helyezték tartalék 
listára. A szennyvízberuházással kapcsolatosan pedig a közbeszerzések kiírásra kerültek, halad 
folyamatában az ügy, tényként adatokat még nem tudok közölni, de a következı ülésen már biztosan 
tudunk beszámolni elıre lépésrıl, hiszen addigra a határidık letelnek. Lehet, hogy lesz olyan 
közbeszerzés, amelyrıl már döntést is tudunk hozni az októberi ülésünkön.  
 
Apró Ferenc képviselı: A Ceglédi út, Dózsa György út keresztezıdésében lévı zebránál nagyon 
rövid ideig zöld a lámpa. Idısek jelezték, hogy egyszerően nem érnek át rajta. Tudunk-e tenni valamit 
az ügy érdekében? 
 
Basky András polgármester: Szilágyi Ödön kollégámat kérdezem. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Természetesen lehetséges, 130.000.-Ft az átprogramozása, de ez más 
közlekedık rovására történne.  
 
Basky András polgármester: Az biztos, hogy nincs idı beszélgetni az úton.  Megvizsgáljuk, hogy 
milyen megoldás lehetséges. Kérdezem képviselı társaimat, hogy van-e még interpelláció? Nincs. 
Kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációra adott válaszaimat? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László és Keresztes Ferenc képviselık kérdést tettek fel. 
 
Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 16.15 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

Basky András sk.       Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester                      jegyzı 


