
                                                                                                                                                                                                                                                                
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: I/704/41/2014. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyv 

2014. december 10. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
17/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2014. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

18/2014. (XII. 10.) ÖB hat. A Lajosmizsei Fekete István Általános  
Iskola felvételi körzethatárának meghatározására  
vonatkozó vélemény 

19/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete között önkormányzati hivatali 
feladatok ellátására létrejött Közös 
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

20/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  

21/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2015. évi munkaterve 

22/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Szőrös Zoltán – Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága  nem képviselő 
bizottsági tagjának – lemondása 

23/2014. (XII. 10.) ÖB hat. Szakmai Bizottság létrehozása 
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JEGYZŐKÖYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2014. december 10-én, reggel 8.00 órakor, az Intézmények Gazdasági 
Szervezete hivatalos helyiségében (Ceglédi u.), megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Bujdosó János  bizottság tagja  
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Guti Istvánné művelődési ház igazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Orbán Antal települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. Borbély Ella 
bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Szőrös Zoltán bizottsági tag 
lemondott. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, vagy napirend módosításra javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterejsztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2014. (….) önkormányzati rendelete a Szerveze-  polgármester 
     ti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) ön-  
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     kormányzati rendelet módosításáról 
 2./ A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola  Basky András 
      felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó véle- polgármester 
      mény 
3./ I. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló meg- Basky András 
     állapodás módosítása       polgármester 
     II. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
     és Működési Szabályzatának módosítása 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     2015. évi munkaterve       polgármester 
5./ Szőrös Zoltán – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Basky András 
      testületének Önkormányzati Bizottsága nem képviselő bizott- polgármester 
      sági tagjának – lemondása 
6./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Szervezeti és Működési Szabályzatának a 4. számú mellékletét  
képezi Lajosmizse Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás. Az előterjesztés 4. számú melléklete került módosításra. Ezt mindenki 
úgy gondolom, hogy áttanulmányozta. Egyik módosításként szerepel az, hogy az 
önkormányzat a Cédula Házat külön igény esetén biztosítja a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére külön-külön kérésre. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezt az Önkormányzat finanszírozza? 
Basky András polgármester 
Igen, mert az Önkormányzat tulajdonában van. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincs. Aki a módosítást elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2014. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és  
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
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  testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
  (IV. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 
Belusz László bizottság elnöke 
A Köznevelési Törvény értelmében a Kormányhivatal meghatározza az iskola felvételi 
körzethatárokat. Ehhez a települési önkormányzatoktól a véleményeket be kell 
szerezni. A körzethatár Lajosmizse közigazgatási területe. Az előterjesztés 2. számú 
mellékletében szerepel, hogy 813 fő az általános iskolások száma. Az igazgató 
asszonytól kérdezem, hogy mennyi tanuló lehetne Lajosmizsén, mennyi az elvándorolt 
tanulói létszám? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
A szeptemberi adatom 798 fő, az elvándorlásokról jelenleg nincs adatom. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én javaslom támogatni az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 
hozzászólása? Nincs. Javaslom támogatni az előterjesztést. Aki a Lajosmizsei Fekete 
István Általános Iskola felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó 
véleményt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Fekete István Általános  
Iskola felvételi körzethatárának meghatározására  
vonatkozó vélemény 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola felvételi körzethatárának 
  meghatározására vonatkozó véleményt az előterjesztés határozat-terve- 
  zete szerint. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
    
3./ Napirendi pont 
I. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 
II. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
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A megállapodás módosításának lényege, hogy a 2014. november 20-i ülésen 
elfogadott létszámbővítést a Pénzügyi Iroda részére a Képviselő-testület. Ennek 
értelmében a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodást, és a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani kell. 
Két határozat-tervezet van, egyik a megállapodás módosítására vonatkozik, a másik a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. Ezzel kapcsolatban van-e a bizottság 
tagjainak hozzászólása, észrevétele? 
Orbán Antal települési képviselő 
Hogyan áll a két főnek a felvétele? Lajosmizsei-e? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Az egyikkel a jegyző úr és a polgármester úr tárgyalást folytat, kecskeméti lakos, a 
Magyar Államkincstártól jön, felsőfokú végzettségű, mérlegképes könyvelői 
végzettsége is megvan. Az a kérdés, hogy a jegyző úr és a polgármester úr megköti-e 
szerződést vele. A másik fő tekintetében pályázatot fog kiírni a jegyző úr. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen, ha nincs több észrevétel, akkor elfogadásra javasoljuk a határozat-
tervezeteket, melyeket külön-külön szavaztatok meg. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítását 
elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
között önkormányzati hivatali feladatok ellátására  
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse 
  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Ön- 
  kormányzatának Képviselő-testülete között Önkormányzati hivatali fel- 
  adatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megál- 
  lapodás módosítását az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadásra javasolja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
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Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mű- 
  ködési Szabályzatának módosítását az előterjesztés II. határozat-ter- 
  vezete szerint. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 
Belusz László bizottság elnöke 
A Képviselő-testület működési rendje az éves munkaterv. Ezek a pontok, amik 
meghatározásra kerültek. A kötelezettségeket mindenképpen el kell végezni, majd 
hozzájönnek azok a feladatok, amik évközben döntést igényelnek. Júliusban a 
Képviselő-testület nem tart ülést. 
Ezzel kapcsolatban van-e módosító javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 
a kérdést. Aki a munkatervvel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
21/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2015. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
   tületének 2015. évi munkatervét 
   Határidő: 2014. december 12. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Szőrös Zoltán – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának – lemondása 
Belusz László bizottság elnöke 
A Képviselő-testület Szőrös Zoltánt az Önkormányzati Bizottság nem képviselő külsős 
tagjaként választotta meg. A fennálló összeférhetetlenségi okot mely már a 2014. 
október 22-i üléskor is megvolt, - kellett volna megszüntetni. Javaslom, hogy a 
lemondást a bizottság fogadja el. Amennyiben az Mötv. értelmében Szőrös Zoltán nem 
tette volna meg, akkor most kellett volna visszavonni. November 21-ig kellett volna 
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bejelenteni és december 1-én jelentette be a lemondását. Erre az időszakra bizottsági 
ülések sem voltak. 
A lemondást elfogadásra javaslom, s kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 
egyetértenek-e? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Van új jelöltünk, Varga Mária személyében a könyvtárból. Mi a teendő, hogy ő külsős 
tagként működhessen, mi a menete ennek? Írásban kell nyilatkozatot hozni? 
dr. Balogh László jegyző 
El lehet jönni az ülésre és ott megtenni a nyilatkozatokat. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Le kell mondani az összeférhetetlenségről. Erről írásban kell nyilatkozni. 
dr. Balogh László jegyző 
Ehhez előterjesztést kellett volna készíteni a mai napra, amiben a Gazdakör javasolta 
volna és a Képviselő-testület megválasztotta volna. Írásos előterjesztés nélkül testületi 
anyagot nem tárgyalhatunk. Ezek szerint 30 nap áll rendelkezésre, hogy az 
összeférhetetlenséget megszüntesse. 
Basky András polgármester 
Az összeférhetetlenség az önkormányzat által adott feladatból adódik neki, ő a 
szerkesztője a Hírlap Újságnak. Korábban a Hírlap szerkesztésére őt jelöltük meg, és a 
polgármester lett a felelős a kiadásért. Ez is összeférhetetlenség volt a polgármester 
részéről, ezért lett Guti Istvánné az újság szerkesztéséért felelős személy. Az 
önkormányzat visszavonja Varga Máriától az újságszerkesztői feladatot. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Nekem kell-e írásos anyagot készíteni? 
Basky András polgármester 
Igen, a Képviselő-testület elé kell terjeszteni egy írásos anyagot. 
dr. Balogh László jegyző 
A bizottság is tárgyalhatja, a Képviselő-testület dönt. 
Belusz László bizottság elnöke 
Szőrös Zoltán lemondását elfogadásra javasoljuk. Aki az eredeti előterjesztésnek 
megfelelően egyetért Szőrös Zoltán lemondásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
Szőrös Zoltán – Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága  
nem képviselő bizottsági tagjának – lemondása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Szőrös Zoltán – Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága nem képvi- 
  selő bizottsági tagjának – lemondását. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László bizottság elnöke 
Tengölics Judit IGSZ vezetőjének átadom a szót. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és szeretettel köszöntök mindenkit. 
Ismertetni szeretném, hogy mivel foglalkozik intézményünk. A mai napot egy 
problémafeltáró napnak gondoltam, hogy a problémákat hogyan tudjuk megoldani és 
mi az, amit saját erőből meg tudunk oldani és mi az, amit külső segítséggel. 
Két része lenne ennek a beszélgetésnek: 

I. az IGSZ feladatai külön, 
II. az iskola feladatai 

 
IGSZ, iskola működtetési feladatai: 
Az utóbbi időben a kettéválasztás időszakában vagyunk. Vannak olyan pontok, amik 
hátráltatják a feladatainkat ezzel a fajta megoldással. Amikor egy kézben volt minden, 
különböző köröket meg lehetett spórolni. Egyik fő gondunk, hogy a költségvetésünk 
nagy része emiatt merül ki. Fő feladatunk a konyhák működtetése. Két melegítő és két 
főzőkonyhát működtet az iskola. Közel 1200 fő részére készít tízóraira uzsonnát, 
ebédet. 
Itt időközönként a közétkeztetéssel kapcsolatban elégedetlenség merül fel. 1200 
gyermeknek nehéz úgy főzni, hogy mindenkinek megfeleljen. A gyermekek 
megkapják a tízórait, iskola tej program van. Olyan mértékű a gyermekek által a 
menzán visszahozott ételek mennyisége, amin én megdöbbenek. Nagy része a 
gyermekeknek térítésmentesen étkezik. Itt a szülőknek is feladatuk lenne, hogy 
elmagyarázzák azt, hogy igen is azért étkezik a gyermeke térítésmentesen, mert otthon 
nem tudják megteremteni a megfelelő ételmennyiséget. Nem az a probléma, hogy az 
adagok mennyisége kevés, hanem, hogy nem ismerik az ételt, meg sem kóstolják. A 
panaszokat megpróbálom kezelni. 270.- Ft-os alapanyagnormából ebédet ennél 
változatosabban, jobb ízzel nem tudunk előállítani. Én úgy gondolom, hogy jó ízű, 
megfelelő mennyiségű ételt kapnak a gyermekek. Azért tudom ezt mondani, mert én is 
ott étkezem. 
Közbeszerzéssel vásároljuk az alapanyagokat, 3 évig egyforma áron van az 
ebédtérítés. Három éve nem emeltünk térítési díjat a gyermekek étkezési térítési díját 
illetően. Ez jó dolog, hogy viszonylag alacsony áron tudnak étkezni a gyermekek. 
Idősek napközi otthonában, az óvodában, iskolában folyik az étkeztetés. Az iskolai 
szünetben is folyamatos főzés van az iskolai konyhában. Segítségre voltak a 
közmunkások is, akik hasznos munkát végeztek. A nálunk dolgozó közmunkások ideje 
ki van használva, a területüknek megfelelő munkát végzik. Közmunkásokkal probléma 
nálunk nem volt évközben, folyamatosan segítették a munkánkat, például a 
konyhatakarításban is, az irodán is voltak közmunkásaink. 
Adminisztrációs feladataink: A Művelődési Ház teljes adminisztrációját vezetjük. Az 
irodán 3 fő dolgozik, a konyhán 10 fő, az óvodai konyhán 10 fő, bölcsődei konyhán 1 
fő és 15 fő takarító van, így összesen 41 fő az engedélyezett létszám, ez be van töltve. 
A fő feladatunk ez, ezen belül számtalan feladatunk van, olyan feladatok, mint a 
gyermekek szállítása is. Az új autót köszönjük, különböző fejlesztéseket tudtunk ebben 
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az évben megvalósítani a konyhára. Most van beszerzés alatt egy gőzpároló gép, ami 
segíteni fogja az egészséges étkeztetést. A többi előírás az étlapra vonatkozik. Nem 
elég most már a kalória tartalmat feltüntetni, hanem a beltartalmi értéket és allergén 
anyagokat is fel kell sorolni, ez külön adminisztrációs feladatokat igényel, hogy az 
étlapon az adminisztrációs feladatokat be tudjuk tartani. Ezen belül jelentős feladat a 
térítési díjak beszedése. Nem csak azok a szülők jelennek meg, akik fizetnek, hanem  a 
térítésmentesen étkezők is jönnek átvenni az ebédjegyet, a „0”-ás számlát részükre is 
ki kell állítani. Havonta 1200 ügyfél megjelenik itt a pénztárban, óvodánál, iskolánál, 
ahol térítési díjat szedünk. A hiányzókat nyilván kell tartani, a létszámot megfelelően 
adminisztrálni kell. Ez olyan mennyiségű feladat, ami 1 embernek a teljes munkaidejét 
kitölti. Vannak hátralékosaink, akik nem fizetnek, ezeknek a felszólítása most van 
folyamatban. Vannak állandóan visszatérő, nem fizetőink is, akikre vonatkozóan a 
szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. A konyha működésével felmerülő költségeket 
meg fogom mutatni, hogy mik a megoldásra váró feladatink. Azokon kívül, amit meg 
tudtunk oldani, megoldásra vár a tető szigetelése a lefolyók cseréje, a kémények 
állapota. A legnagyobb intézmény az iskola, ami koránál fogva számtalan problémát 
vet fel a tanuló létszám és a funkciója alapján is. Bármilyen kérdésre szívesen 
válaszolok. A bejárás során mondom el azokat a dolgokat, amikről szükséges, hogy a 
bizottság tudjon. Kérem a bizottságot, hogy támogassa elképzeléseinket. Fel kell 
állítanunk egy olyan prioritási sorrendet, ami mellett mi el tudunk indulni. Nagyon sok 
elképzelésünk annak függvénye, hogy milyen döntések fognak születni. 
Úgy gondolom, hogy segítség lesz a bizottság tagjainak, ha látják a problémát. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
A működéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy most már második éve van 
ez a verzió, hogy a KLIK a szakmai felügyeletet gyakorolja, az épület pedig az 
önkormányzat tulajdonában van. Az a jó, hogy van az IGSZ, akivel tudunk 
konzultálni. A technikai személyzet az IGSZ-nél van, így nehézkessé válik az élet. 
Mostmár telefonon tudjuk egyeztetni a feladatokat. Ahhoz is hozzá kellett szokni, 
hogy mi az, ami az IGSZ-hez tartozik, mi az ami a KLIK-hez.  
A másik dolog az étkeztetés. Az iskola tej program és az iskola gyümölcs program 
nagyon jó, de mi sem tudjuk, hogy melyik héten mit hoznak. Mindig más dolgot 
hoznak, ezt mi nem tudjuk szabályozni, ebből szoktak problémák adódni. Azt szoktam 
mondani, hogy örüljünk, hogy ilyen étkezési programjaink vannak. Az, hogy ilyen 
probléma van, hogy le kell menni az iskola ebédlőjébe, s emiatt éhezik a gyermek, 
hogy nem tudja megenni a tízórait, ez érthetetlen. Örüljünk, hogy van ebédlőnk, ahol 
minden lehetőség adott az étkeztetésre. 
Az iskola régi szárnya 84 éves, ahol jelenleg vagyunk, ez a díszterem ez 29-30 éves. A 
kollégiumi rész pedig 1978. évben épült. Telephelyeink a gépállomás, ami 3 alsó 
tagozatos osztálynak ad helyet. Van még a Súri iskola, a kollégium és a Mathiász utcai 
telephely. A kollégiumban 18 terem van, van a régi könyvtár épület, s az udvari részen 
két informatika terem, a Súri épületében 5 tanterem, a gépállomásnál 5 tanterem, a 
kollégium épületében 10 osztály kap helyet. Nagyon régi ez az épület. A régi állapotok 
és a mostani állapotok között nagy különbség van. Ami megváltozott, hogy a kályhák 
helyett radiátorok kerültek, a KEOP pályázatnak köszönhetően új ablakok kerültek az 
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épületre, külső szigetelést kapott az iskola, illetve jó néhány informatikai eszközzel 
bővült az iskola. Ez a helyiség, ahol vagyunk, ez az egyetlen, ahol tudunk 
reprezentálni. Ezt szülői segítséggel és jótékonysági báli bevételekből tudtuk felújítani. 
Ez a rendezvényeink helyszíne. Különböző előadások megtartására használjuk ezt a 
dísztermi helyiséget. 
Ami a küllemén javít és a komfort érzetünkön, az az udvar, ami elkészült, új 
burkolatot kapott. Ennek az udvar résznek a hátsó részében van a Ceglédi úti kis 
udvar, ami szintén felújítást kapott, így a kollégiumba járó gyermekek szüneteit meg 
tudjuk oldani. 
Öltöző kicsempézése, kifestése. Nem tudunk minden osztálynak saját osztálytermet 
biztosítani. A mosdók, WC-k állapota olyan, amilyen, ezt majd szeretném is 
megmutatni a helyszíni bejárás során, foltozott ajtók, az emeleti részen a régi 
szárnyban egyetlen egy tanári mosdó van. A bútorzat is a régi. Korábban azt 
lefestették, de már az is kopik. A gyermekek is hozzájárulnak ehhez, de ha új valami, 
akkor a gyermekek ehhez alkalmazkodnak. 
A kabátos szekrényt szeretném majd megmutatni a bejárás során. 
Évek óta probléma, hogy a technika tantárgyakhoz nincsenek tantermeink. Ahogy 
bejött az informatika, az vette át technikai tantermek helyét. Ennek következtében 
konyha, tanműhely nincs. A kollégiumi részbe beköltöztek az alsó tagozatosok. Mivel 
azok háló termek voltak, nagyon gyérek a termek megvilágításai. Ami a Ceglédi úton 
van, azok sötétek. 
Könyvtárunkat kinőttük, mert a kollégiumtól is örököltünk egy komplett könyvtárat. A 
régi részben levő könyvtárnak az adottságai olyanok, hogy egy falbontással 
megvalósítható lenne a nagyobbítás és áthozható lenne. Padlózat 3 éves volt, próbáljuk 
a karbantartók által ragasztgatni. Ezeket hetente lehetne javítani, ragasztani.  
Stúdiónk működik ebben a részben, de vannak olyan tantermek, ahol nem.  
Riasztó rendszer nagyon jó lenne, mert a sportcsarnokot az iskola ½ 6 óráig használja, 
utána pedig a klubok, illetve a város, s eltűnnek kerékpárok is gyakran. 
Az ebédgondunk annyiban növekszik, hogy itt is meghatározott időzóna van. 
Mindig gond a térítésmentes gyermekek problémája. 
Napi szinten az alsó tagozatosoknak is 5 órájuk van, a kicsiket el kell hozni ebédelni. 
A gyermekeket csak szünetben lehet hozni ebédelni. 
Az udvari sportpályáink balesetveszélyesek egyrészt a bitumen miatt, másrészt a 
sportpályát lezáró kerítések miatt, mert a hétvégén sportolni vágyók bejönnek és a 
kerítést kivágják. 
A sportcsarnok nagyon komfortos, térleválasztókkal viszont már ez is kicsi, mert a 
jövő tanévben lesz az, hogy a heti 5 napos testnevelés bejön. A Súri iskola a 
gépállomási iskola be sem jut a sportcsarnokba, ők a volt pártházat használják. 
Van még a kazánház mellett egy ablak nélküli épület. 
A régi épületen az emeleten 10 tanterem van, lent 5, illetve van egy védőnői szoba, 
illetve kisebb csoportfoglalkozásokra alkalmas termek és a szolgálati lakások üresen 
állnak.  azokat jó lenne az oktatás számára felújítani. A fennmaradó részek nagyon jók 
lennének csoportszobának, vagy bármiféle raktározási résznek. Rengeteg ruhát 
örököltünk Angi nénitől, ez egy hálószobát megtöltene a kollégium emeletén. 
Sok olyan dolog van, aminek helyet kellene biztosítani. A védőnői szoba Józsáné dr. 
Kiss Irén irányításával került kialakításra, de nem biztos, hogy itt praktikus. 
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A szemetes kukáink is a régi, fa tetejű szemetesek, az udvari bútorzatot a 
gépállomáson, illetve a Mathiász utcai épületnél az udvari játszó részt megszüntettem. 
A kollégiumi hálószobák oktatásra kicsik. A statika engedélyezi, hogy ott 3 
tanteremből lehet 2 tantermet kialakítani. 
Székeinket, asztalainkat a karbantartónk segítségével nagyon sok esetben meg tudjuk 
csinálni, de már nincs rá lehetőség. 
Az oktatás rendszerével kapcsolatban kötelező a hit- és erkölcstan. Van a Református 
Egyház, a Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezeti Egyház. Ha bármelyik jelentkezik, 
ezeknek helyet kell biztosítani. A Hit Gyülekezet jelenleg nincs itt, de ha lennének, 
akkor ezt meg kellene oldani. Az 5-6. és az 1-2. évfolyamban van hit- és erkölcstan. 
A nyelvoktatás terén Lajosmizsén igényfelmérést végeztünk a szülők tekintetében, 
hogy a délután foglalkozásokra mit vennének szívesen.  Egyértelműen a nyelvoktatás 
kapta a legtöbb szavazatot. Ezért úgy döntöttünk, hogy első évfolyamtól szakkör 
jelleggel, utána pedig kötelező jelleggel lesz a nyelvoktatás. 
Mint oktatási módszer, a sávos képzés lehetőségével élünk. Először az idegen nyelv 
oktatásban vezettük be. Itt 4 osztály van, és nem osztályszinten, hanem képességek 
szerint történik az oktatás. Mivel jónak ítélték a kollégák, ezt nyelvtan, irodalom és 
matematika tantárgyak tekintetében is megvalósítottuk, de ennek vonzata a terem, 
illetve csoportszoba. 
Jövőre a hit- és erkölcstan bejövetelével ez a terem mennyiség nem lesz elég. Délután 
heti két alkalommal működik az épületben (hétfőn, és szerdán) minden nap zeneiskola 
6-7 óráig. Teljes kapacitással működik az épület. Minden tantermünk foglalt 16 óráig. 
Nagyon szeretném, hogy a polgármester úr a jövő év költségvetésébe beütemezne 
valamilyen részt az iskola helyzetének javítása érdekében. Leadtam a következő évre 
vonatkozó fejlesztési és beruházási tervet. A kollégium II. szintje üres, mi a cél, hogy 
az ne maradjon üres, vagy a telephelyekből vegyünk el. A legideálisabb az lenne, hogy 
ebbe a részbe alsó tagozatosok lehetnének, de ezt a szakhatóságok nem engedik, csak 
felső tagozatos tanulót vihetünk oda. 
Abban gondolkodtunk, mint megoldás, hogy melyek azok a tanórák, amiből a 
gyermekeknek kevesebb van, hogy ne kelljen gyakran átmenni a kollégiumba. 
Javaslat az lenne, hogy a két informatika termet – ami a Ceglédi úti részen van- 
érdemes lenne felvinni a második szintre. Annak az egy második osztálynak, aki ebben 
a részben kapott lehetőséget, a kollégium földszintjén a bejárat mellett lehetne egy 
tantermet kialakítani. Az emeleten ki lehetne alakítani egy rajz tantermet és kettő 
technika tantermet. Ott még maradna három vagy öt kisebb csoportszobára 
használható terem, felsős fejlesztő szobáknak lehetne használni. Utazó 
gyógypedagógust helyeztünk el két kisebb teremben. A tanórákat oda fel tudnánk 
vinni. Az itt megüresedő két tanterembe a gépállomási osztályokat be lehetne 
költöztetni. A gépállomási telephely hasznosítható lenne. 
A különálló épület blokkban van egy tanterem, ami nem nagyon szerencsés, mert a 
mosdók megközelítése mostoha, jelenleg sporteszközök raktározására szolgál, bármi 
másra tudnánk hasznosítani. Ebben a részben van a mosdó, tusoló, informatika szerver 
helyiség, ez is költöztethető a kollégium emeletére. A költségeket meg kellene 
vizsgálni. Ha ez így megvalósulna, akkor ott maradna a szervver helyiség. Jelenleg is 
az informatika teremből nyílik a szerver helyiség. 
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Szeretnénk a régi igazgatói lakást oktatási célokra használni. Az udvari öltözőket nem 
használjuk, mert sem ajtaja, sem ablaka nincs. Ezt el szeretnénk bontani. 
Az új busz az udvaron van, a konyhai rész előtt. Ennek is akár a Május 1. utcában, 
akár a Ceglédi úton lehetne kialakítani egy garázst. A fűtőknek, karbantartóknak a 
helyet ki kellene alakítani, mert a jelenlegi nem szerencsés. Ennyit szerettem volna 
elmondani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Elhangzottak igények, hogy az iskolát át kell építeni. Az IGSZ és 
iskola között a kommunikáció az megbeszélés tárgya. 
Kérdésem merült fel, a szülők és tanárok közötti kapcsolat hogyan alakult, van-e 
probléma? Az önkormányzat határozza meg, hogy milyen lépésekkel haladjon tovább. 
Amik felmerültek, arra már készültek lépések, valamilyen megoldás, feladat korábban 
javaslatra került. Ezek mindenképpen megoldandó feladatok.                                                                                                                                 
Elhangzott, hogy nem lehet a diákokat külön tanterembe elhelyezni. Mennyi 
tanteremre lenne szükség, mi az indoka, hogy vándorolnak a diákok. Az igényeket 
összhangba kell hozni a költségvetéssel és a prioritásokat előtérbe helyezni,                 
meg kell határozni, hogy mik azok a fontos feladatok, amiket meg kellene oldani első 
körben? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
19 felső tagozatos osztályunk van. A tanterem az 18. Egy kémia, egy fizika terem is 
benne van, ezek szaktantermek, nem osztálytermek. 
A bejáratnál van még a régi szolgálati lakás, ez is kicsi, nem alakítható a falazata 
miatt, orvosi szobának ideálisnak tartanám, de ezzel sem tantermet nyernénk. 
Mindig lesz probléma, az iskola adja a programokat, természetesnek veszi a szülő és 
nincs érte köszönet. Mindenkinek nem tud megfelelni az iskola sem étkezési 
elvárásokban, semmilyen más téren.. Arról soha nincs információ, hogy azon 
gyermekeket, akiket elvittek az iskolából, ott milyen körülmény van, és miért jön 
vissza a kecskeméti iskolából. 
Nekünk is vannak információink, hogy miért büntették, miért tiltották ki a kecskeméti 
iskolából az ide visszajövő gyermekeket. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az oktatással kapcsolatban elegendő szaktantárgyat oktató pedagógus áll–e 
rendelkezésre, esetleg van felettük felügyeleti szerv? Az oktatás minőségének javítása 
érdekében vannak-e lépések? Hogyan értékeli az igazgató asszony az oktatásnak a 
színvonalát? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
A KLIKK-hez való átkerüléskor kaptunk egy pedagógus létszámot, ez 73 fő. A 
pedagógusok engedélyezett létszáma 133 fő. 
Nagyon nehezen tudunk dolgozni ennyi létszámmal. Minden nap 5-6 órája van a 
pedagógusnak, lassan nincs kit beküldeni helyettesíteni. A helyettesítés sem úgy megy, 
mint eddig, az is le van szabályozva. Olyan státusz, hogy napközis nevelő, 
tanulószobás pedagógus nincs, mert nincs ki a kötelező óraszám. A délutános tanító 
néninek is valamit délelőtt tanítania kell. Nagyon nehezen működünk ennyi 
létszámmal. Még egy gyógypedagógusra lenne szükségünk. Ami nagy probléma még, 
hogy olyan megszorítás történt, hogy csak szakos pedagógus láthat el szakoktatást. 
Jelenleg nincs német szakos pedagógus. A pályakezdők csak 20 órában taníthatnak. 
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10.05 – 10.10 óráig szünet 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Elhangzott olyan igény, ami már korábban is felmerült, de mégsem történt intézkedés. 
A polgármester úrtól kérdezem, hogy miért nem történt intézkedés? 
Basky András polgármester 
Azért, mert a kollégium második emeletére alsó tagozatos gyermeket nem 
helyezhetünk el, csak felső tagozatos gyermeket. Ebben többszöri tárgyalásokat 
végeztünk igazgató asszonnyal közösen az illetékesekkel, de nem jutottunk előbbre. 
Erről a tájékoztatást a Képviselő-testület meg is kapta. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Korábban én is tagja voltam ennek a bizottságnak, aki vizsgálta ennek az oktatási 
intézménynek a funkcionális helyzetét. Igazgató asszony is benne volt ebben a 
bizottságban. A szakmai javaslat a helyzetfeltáráson túl alkalmaz egy elképzelést. Ezt 
a szakmai anyagot figyelembe vette a szakma. Sajnálatosan a kollégium 
megszűnésével kapcsolatos procedúra elhúzódott. Lajosmizsének ezt végig kellett 
járni. Az akkori szakmai gárda komoly szakmai munkát végzett ennek érdekében. A 
kollégium nem működik tovább, ehhez a szakmai szervek hozzájárultak. 
Lajosmizsének jelentős külterülete van. Az onnan bejáró gyermekeknek a behozásáról 
is gondoskodni kellett. Reményeink szerint tudunk külső forrásokat szerezni a 
gondjaink megoldásához. Ami ésszerű dolog lenne, hogy újra felállna egy szakmai 
csoport. Én is szívesen segítenék az intézményvezető asszonynak, valamint a bizottság 
elnökét is bevonnánk és közösen elkészítenénk egy fejlesztési koncepciót. Teljes új 
momentum, hogy megszűnt a kollégium, megtörtént az energetikai felújítás, bővültek 
azok az oktatás céljára használható területek, amik új megvilágításba tudnák ezt a 
problémakört helyezni. Ha elkészülne egy koncepció, az előrelépést jelentene 
számunkra, mert összeállítanánk fejlesztési célokat és a terveket, és ha azon 
módosíttatni kell, akkor módosíttatnánk, mert ha kijönnek a pályázatok, akkor be 
tudjuk adni. Én ezt javaslom elkészíteni, én a magam részéről tudok dolgozni ebben, 
Tengölics Judit IGSZ vezetőjét is bevonnánk, Nagy Erzsébet pályázati referenset az 
iskola részéről, Sápi Tiborné igazgató asszonyt és a bizottság elnökét Belusz Lászlót, 
hogy a fejlesztési célkitűzést az asztalra lehessen tenni. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Én már rengeteg időt eltöltöttem ezzel. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A korábbi szakmai anyag is felvetette ezt, hogy a kollégium és az iskola külön oktatási 
intézmény volt. A bővítésnek a lehetőségét fogadják el azzal, hogy a szolgálati lakás 
funkciója megszűnt, ott is lehetne tanterem. 
Sápi Tiborné igazgató asszony 
A konkrét tervezéseket mérnök szakember tudja elvégezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Fel kell mérni, hogy hány tanteremre lenne szükség és milyen célokra. Ezek olyan 
eldöntendő szakmai kérdések, amiket meg kell határozni az intézmény vezetőjének. 
 



 14

Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Honnan kellene elindulni nekem az a kérdés. Fejlesztési beruházási terv a sportcsarnok 
tekintetében nincs is benne. Kérdeztem a polgármester úrtól, hogy milyenek a távlati 
tervek a sport terén? Nem tudom, hogy hol kellene elkezdeni és mit hogyan kellene 
csinálni? 
Belusz László bizottság elnöke 
Erre adott választ Józsáné dr. Kiss Irén azzal a javaslatával, hogy egy bizottság 
kellene, aki ezt összeállítaná és ennek kell idekerülni, amit a szakma szeretne. 
Basky András polgármester 
A II. emeleti tantermek kiépítése Farkas Gábor tervei szerint történhet. Kialakíthatók 
nagy tantermek, és kis tantermek is. A számítástechnikai teremből ki lehet alakítani 
egy tornatermet öltözővel. Amikor kiderült a sportcsarnok építési program a Mizse KC 
részéről, azt mondtuk, hogy ne fussuk le a külön köröket. A 2014-20-as ciklusra 
meghatározott fejlesztési tervben benne van az iskola felújítása. Egy dolog biztos, 
hogy ami elképzelések voltak, azok az idő haladtával borultak. Az a kérés, hogy az 
iskola belső felújításában hogyan tudunk nagyot lépni, hogy minden teremben ott 
legyen az interaktív tábla. Két dolog, ami szükséges, egyik az intézményhálózat belső 
felújítása, a másik pedig a sportolási lehetőségnek a biztosítása. Nagyon kevés az 
iskolában a sportolási lehetőség. Itt azt kell látni, hogy sport ügyben állami segítségre 
lesz szükségünk egy sportcsarnok megépítése vonatkozásában és ezzel párhuzamosan 
végig kell gondolni azt, hogy technikailag, pályázatilag megoldható-e a 
sportcsarnokhoz pár tanterem építése. 
A másik problémakör az elvándorlás. Ennek a hagyománya kisebb lenne, ha 1992-es 
években két iskolát lehetett volna megvalósítani Lajosmizsén. Érdemes a 
gondolkodásmódba belevenni azt, hogy mi van akkor, ha két iskola van Lajosmizsén. 
Azt is érdemes végiggondolni, hogy egy egyház iskola nem-e visszahozná a 
gyermekeket Lajosmizsére. 
Csarnokfelújítás, intézmény felújítása benne van a koncepcióban. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az egyházi iskola létrehozása 4 évvel ezelőtt az én ötletem volt. 
Jó lenne megoldani annak a lehetőségét, hogy a gyermekeket hogyan lehetne 
visszatartani? 
Mik azok a pályázati kiírások, amik az elkövetkezendő években kiírásra kerülnek és 
ehhez elkészíteni Józsáné dr. Kiss Irén által javasolt szakmai anyagot. Ennek 
érdekében a polgármester járjon utána a pályázati lehetőségeknek. A koncepciót el kell 
készíteni, de addig nem lehet terveket elkészíttetni, amíg nem tudjuk, hogy tudunk-e 
pályázni. 
Basky András polgármester 
Elképzeléseink megvannak, ha van tervünk készen, amikor pályázati kiírások lesznek, 
ezt be tudjuk tartani. Információkat kell szerezni, végig kell járni, hogy a közeljövőben 
fognak-e kiírni pályázatot. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Évek óta várjuk, hogy jelenjenek meg pályázatok az iskola felújítására vonatkozóan, 
mégsem jelentek meg, viszont a költségvetésből el kell elkülöníteni pénzt erre 
vonatkozóan. Minden évben terítéken van az iskola mosdóinak a felújítása, s még nem 
történt meg. Többször kértük becsatolni a költségvetést, de ez sem történt meg. 
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Basky András polgármester 
Minden intézménytől kértem, hogy az elkövetkezendő időszakban elkészítendő 
felújításokra adják meg a javaslatukat, hogy mit szeretnének megvalósítani. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A költségvetés teherbíró képességéhez képest csak el kellene kezdeni a javításokat az 
iskolában. 
Basky András polgármester 
Eddig is ezt tettük, az iskola fejlesztésében is voltak olyan dolgok, amik nem pályázati 
pénzből történtek. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Olyan fejlesztéseket kellene megvalósítani, ami szükséges és költségcsökkentő. A régi 
iskola fűtésrendszerének felújításával óriási pénzeket tudnánk megtakarítani. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ez megtörtént, csak a szelepek kicserélése nem valósult meg, s ez 4 millió forint lenne. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Vannak tantermek, ahol 18 Co  -nál többet nem tudunk megvalósítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Az elmúlt négy évben nem volt pályázati kiírás az iskolákra. A bölcsőde és az óvoda 
vonatkozásában volt pályázat, Lajosmizse ezt ki is használta, mert sikeres pályázatokat 
adtunk be. Most már az iskola rendbetételére fognak kiírni pályázatot, de erre készülni 
kell. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Én most azt látom, hogy a korábban emlegetett óriási gyermekelvándorlás mostanában 
nem annyira kritikus. 
Milyen iskolákat gondoltak kialakítani, milyen lenne az egyik, milyen a másik? A 
mostani iskola politika arról szól, hogy iskolákat vonnak össze. A sportcsarnokban 
lévő tusolókat a sportolók használják. A régi épületen falat átrakni nem lehet, leverni a 
vakolatot, a vizes blokkot felújítani a padlózatot és az elektromos hálózatot. 
Belusz László bizottság elnöke 
Most az iskola egészére vonatkozó koncepciót kell készíteni, onnan kezdve lehet 
kezdeni célirányosan megtenni azokat, amikhez nem kell terv, amihez kell, azt majd 
később. Ezért volna szükség arra a feladatsor meghatározásra, ami javaslatra került. Ez 
bennünket érint 4 fővel, fogjunk bele és csináljuk meg. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Én kellemetlenül érzem magam, amit én le tudtam írni, azt leírtam. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
El kell kezdeni a munkálatokat.Az, hogy a számítástechnikai termet hova tesszük, az 
majd kiderül. A gépállomás csatorna hálózata cserét igényel. A fontosabb döntéseket 
kell meghatározni célirányosan. Amik eldöntendő kérdések, azt határozzuk meg, s 
majd a tervező hagyja jóvá. Először azokat kellene megcsinálni, amihez nem kellene 
tervezői döntés. Azon tantermekbe, ahol nincs megfelelő szék, oda kell tenni székeket. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A kollégium épületében, ahol a tantermek vannak, a kisebb részeket össze kellene 
szakítani, hogy egy óriási tér fogadja a gyermekeket. Fontos a zsibongónak a 
létrehozatala. Az egésznek egy komoly funkcionális átrendeződése válik szükségessé. 
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Amikor jönnek a pályázati lehetőségek, ezeket szakaszolni kell. Az óvoda felújítását 
sem tudtuk elvégezni egyszerre, csak részletekben. 
Belusz László bizottság elnöke 
El kell indulni és ki kell találni, hogy mi legyen és utána szakaszolni. Az 
Önkormányzati Bizottság javaslatot tenne arra, hogy Sápi Tiborné iskola igazgató, 
Tengölics Judit IGSZ vezető,  Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető, és személyemmel 
egy szakmai bizottság jönne létre. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Merre vesszük az irányt a felújítás kapcsán? 
Belusz László bizottság elnöke 
A költségvetésre már azok az égető feladatok összeállnak, amiket a következő évi 
költségvetést illetően bele kell tenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Testület elé is vigyük be ennek a bizottságnak a megalakulását. A bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy alakuljon meg a szakmai bizottság, aminek a tagjai 
legyenek Sápi Tiborné iskola igazgató, Tengölics Judit IGSZ vezető, Belusz László 
ÖB elnök és én. Milyen határidővel kell ezt megcsinálni? 
Baski András polgármester 
Január első-második hetére kb. itt van a terv, amit majd tárgyal a testület, s alakul egy 
szakmai szakértői bizottság, aki elkészít egy koncepciót, Ennek a megvalósításához a 
pályázati önrészt el kell különíteni céltartalékba a 2015. évi költségvetésben. Ez egy 
hosszú távú fejlesztési koncepció. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat van-e még? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a szakmai bizottság megalakulását azzal, hogy a bizottság tagjai 
legyen Sápi Tiborné iskola igazgató, Tengölics Judit IGSZ vezető, Belusz László ÖB 
elnök és Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, s készüljön egy koncepció. Aki az 
iskola fejlesztésével kapcsolatban egyetért a tervezői fejlesztésekkel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
23/2014. (XII. 10.) ÖB hat. 
Szakmai Bizottság létrehozása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy alakuljon egy Szakmai Bizottság, melynek tagjai legyenek: 
 

- Belusz László ÖB elnök 
- Sápi Tiborné iskola igazgatója 
- Tengölics Judit IGSZ vezetője 
- Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
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Javasolja a bizottság továbbá, hogy ez a Szakmai Bizottság az iskola 
felújítására, a további fejlesztésére vonatkozóan készítsen egy koncepciót 
a következő soros Képviselő-testületi ülésre. 
Határidő: 2014. december 12., és 2015. január  1-2. hete 
Felelős:     Önkormányzati Bizottság 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
  Belusz László sk.    Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke     ÖB tagja 
        jkv. aláíró 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


