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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
1/2015. (I. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …./2015. (….) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2/2015. (I. 19.) ÖB hat. Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 

3/2015. (I. 19.) ÖB hat.  A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási 
szerződés megkötése 

4/2015. (I. 19.) ÖB hat. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2014. évről 
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

5/2015. (I. 19.) ÖB hat.  A Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével 
kapcsolatos pályázat jóváhagyása 

6/2015. (I. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Polgármestere szabadság  
ütemezésének jóváhagyása 

7/2015. (I. 19.) ÖB hat.  Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves 
keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város  
Polgármestere részére   

8/2015. (I. 19.) ÖB hat.  Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztésének meghatározása a 2015. évi 
költségvetésben 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzati    
                 Bizottságának 2015. január 19-én, hétfőn du: 13.00 órakor, a Meserét  
                 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bőlcsőde, (Lajosmizse, Attila u.  
                 6.) hivatalos helyiségében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
 
Bujdosó János bizottsági tag beteg, ezért nincs jelen az ülésen. Péli Szilveszter jelen 
van, de már bejelentette bizottsági tagságról való lemondását, így a bizottság 4 fővel 
határozatképes. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
      Guti Istvánné művelődési ház vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 6 fő bizottsági tagból 4 fő szavazóképes bizottsági tag 
van jelen. Bujdosó János bizottsági tag beteg, Péli Szilveszter jelen van, ő bejelentette  
bizottsági tagságról való lemondását. 
Basky András polgármester 
A bizottságnak 2 tagja mondott már le.  
Belusz László bizottság elnöke 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, én javasolnám az óvodával kapcsolatos dolgokat egy plusz 
napirendi pontként tárgyalni. Aki ezzel a kiegészítéssel a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2015. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és polgármester 
     Működési Szabályzatról szóló 1/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
2./ Iskolafejlesztési koncepció           Józsáné dr. Kiss Irén 
                    Szakmai Bizottság tagja 
 
3./ I. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali el- Basky András 
         látásának biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése polgármester 
     II.A Főplébánia Karitász Alapítvány 2014. évről szóló szakmai 
         beszámolójának elfogadása 
4./  A lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével kapcsolatos Basky András 
      pályázat jóváhagyása       polgármester 
 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóvá- Basky András 
     hagyása         polgármester 
6./ Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatá-  dr. Adonyi Lajos 
      rozása Lajosmizse Város Polgármestere részére   alpolgármester 
7./ Egyebek 
     -Óvodával kapcsolatos dolgok      Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Eddig az Önkormányzati Bizottság döntött a polgármester tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben. 2015. december 12. napjától 
hatályos 2225/J. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester 
foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával 
kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. Erre tekintettel  szükséges ezen pont 
hatályon kívül helyezése az SzMSz-ben. 
A pályázatok benyújtásának elősegítése és gyorsítása érdekében az SZMSZ 
Polgármester hatáskörére vonatkozó melléklete kerüljön kiegészítéssel az alábbiakkal, 
különös tekintettel arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján a pályázatok 
benyújtására különösen rövid határidőt állapítanak meg: 
„Dönt az önerőt nem igénylő, 100%-os támogatási intenzitású, és egyéb feltételeiben 
is kedvező pályázatok benyújtása tekintetében, melyekben Lajosmizse Város 
Önkormányzata a támogatott, vagy a kedvezményezett azzal, hogy a megtett 
intézkedésekről a soron következő rendes ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.” 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …./2015. (….) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011.  
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szerveze- 
  ti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az előterjesztést készítette Rostásné Rapcsák Renáta. Az elmúlt bizottsági ülésen az a 
javaslat született, hogy alakuljon egy Szakmai Bizottság, aki a Lajosmizsei Fekete 
István Általános Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában 
készítsen egy kidolgozott koncepciót. Négytagú bizottság állt össze, akinek tagjai 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, Sápi Tiborné Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola igazgatója, Tengölics Judit IGSZ vezető és én. El is 
készült a koncepció, s 12 pontban kerültek összefoglalásra azok a feladatok, amik 
intézkedést igényelnek. Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek, hogy ismertesse az 
ezzel kapcsolatosan végzett tevékenységet. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Már az ezzel kapcsolatos, 2014. évben végzett 
munkát korábban előterjesztettük. Azért kellett elkészíteni ezt a munkát, hogy be 
tudjon épülni a költségvetésbe. A jelenlegi helyzetet tekintve az iskola vonatkozásában 
Sápi Tiborné igazgató asszony nagyon sok információt elmondott. Felhasználtuk még 
az időközben elkészült terveket. Az alapvető kiinduló pont az volt, hogy a kollégium 
tekintetében megszületett a döntés, hogy a kollégium megszüntetésre kerül. Először a 
kollégiumnak a szervezete változott, mert megszűnt, mint önálló intézmény, s akkor a 
kollégium átalakítására tettek javaslatot, ami éveket vett igénybe. Ezekből az 
előzményekből, gyermeklétszámokból kiindulva felállítottunk egy javaslatot. Először 
a pénzügyi csoportokat állítottuk fel. Meghatároztuk, hogy mik lehetnek a fejlesztési 
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számok, hogy mik a források és milyen megvalósítási időszakban érdemes 
gondolkodni. 
Van egy pedagógiai program és ennek megfelelően szükséges, hogy a szükséges db 
számú, szükséges nagyságú és funkciójú, kialakítású tanterem rendelkezésre álljon. A 
szükséges tantermek kialakításához tantermeket jelöltünk meg, a régi 4 tanteremből 2 
tantermet alakítanánk ki. Van egy teljes körű felújítás, a tanteremnek a rendbe tétele, 
az ablakcserék megvalósultak, terveznénk egy lámpatest cserét, egy teljes körű festést 
és mázolást, a padoknak és a székeknek a cseréjét is. 1.900.000.- Ft lenne a két 
tanterem teljes felújítási költsége. 
A kollégium II. emeletén 5 tanterem jönne létre. A kollégium II. emeletére nem 
vihetők fel az alsó tagozatos gyermekek. A földszinten van két beteg szoba és orvosi 
szoba, ezeknek az összevonásával 50 m2-es tantermet tudnánk kialakítani. Ez a 
tanterem felújítás és kialakítás lehetővé tenné azt, hogy az udvari két tantermet 
felvinnénk a kollégiumba. Egy alsós tanuló csoport be tudna költözni a kollégium 
földszintjére. A tanári szobát a földszinten hagynánk. A műszaki tűzrendészeti 
paramétereket maximálisan figyelembe vettük. A kollégium melletti épület funkcióját 
át tudtuk tenni máshová, a volt tantermek felszabadulnak és a gépállomási iskola 
három osztályát be tudnánk oda helyezni. Nagyon szép három tanterem lenne 
kialakítható és egy zsibongó is lenne. 
A külső-belső felújítással 7.900.000.- Ft-os költséggel, teljes festéssel, mázolással ezt 
az épületet rendbe tudnánk tenni.  
A gépállomási munkaközösség számára is megfelelő alternatívát tudnánk nyújtani az 
oktatásra.   
Törekedtünk arra, hogy az oktatási épületek közül a régebbi építésűek fel tudjanak 
szabadulni, viszont értékesítésre javasoljuk, vagy szolgálhatna más funkciót is. 
Összesen 14 tantermet érintene az ez évi változtatás.  
Javasoljuk ezt megvalósítani a 2014-2015. évben.  
A 2015. évet terhelné az illemhelyek költsége is. 
A könyvtárra vonatkozóan nagyon szép szakmai tervet kell, hogy készítsenek az 
oktatásban részt vevő kollégák. A régi iskola mellett felszabadultak a szolgálati 
lakások és ezzel a két helyiséggel lehetne bővíteni a könyvtárat. 
Vizes blokk. Az első szakaszban a régi iskola emeletén a fiú, lány, férfi, női WC 
kialakítását javasoljuk, ez 5 millió forint. 
Eszközbeszerzés, sport, szakmai eszközök, informatikai eszközök beszerzése. 
Javasoljuk a 12 millió forintos tételnek a megvalósítását, 27 tanterembe szükséges 
iskolapadok megvételét javasoljuk.   
Ha a Képviselő-testülettől jóváhagyást és megfelelő forrást kapna ez a beruházás, 
akkor megversenyeztetnénk. 
Testneveléssel kapcsolatos problémakör. A kötelező iskolai testnevelés órák számának 
megnövekedése miatt bővíteni kell a tornatermek számát is, párhuzamosan 7 
tanteremre lenne szükség, ahhoz, hogy a lajosmizsei iskolás gyermekek torna óráját 
meg lehessen oldani rendezetten. 
Iskolai sportterületek, külső pályák is felújításra szorulnak. 
A Súri iskolát és az MSZMP Székházat megtartani javasoljuk oktatási célra. A Súri 
iskola külső-belső felújításra szorul, kb. 20 évvel ezelőtt volt felújítva. Szükséges a 
nyílászárók cseréje is, ez pályázattal nagyon szépen kezelhető.  



 6

A Súri iskolában a parkettán nem volt lakk. Szükséges a padok helyett asztalok 
beszerzése, valamint a WC-knek a felújítása. Szükség van a külső környezet 
komfortosabbá tételére, terek kialakítására. Az Attila úti parkolók kialakításával 
változni fog a helyzet. 
Az MSZMP Székház épülete kb. 100 éves épület, arról még nem kellene dönteni, hogy 
milyen funkciót szolgáljon. 
A gépállomási iskola épületét vagy el kellene adni, vagy szét kellene bontani. 
Fontos a kollégium környezetének parkosítása. A régi iskola környezetének rendezését 
folytatni kellene. 
Lehetne megfelelő raktárak, garázs, szerelő műhelyek kialakítása, öltözők, szertárak, 
zuhanyzók megvalósítása. 
Rengeteg olyan készlet felhalmozódott, ami felesleges, ezért javasoljuk ezeknek a 
selejtezését. Értékesítést javaslunk az eszközök terén, ami használható, vagy ajándékba  
adást. 
A forrásokat tekintve azt javasoljuk, hogy az idén 30 millió forint lenne erre a célra 
beállítva. 
A tantermek kialakítása egy funkcionális elrendezést adna. A kollégium II. emelete 
szolgálja az oktatást a felső tagozatosoknak, az MSZMP Székház épülete pedig 
szolgálná az alsó tagozatos oktatást. 
Ezek a feladatok ütemezve vannak, megvalósítási időszak 3 év. Az első évben 
javasoljuk egy 20 millió forintos célalappal indítani, úgy, hogy a 2015-2016-os 
pályázati önrész lenne. A problémák ütemezve vannak. Marad pályázható feladat 
bőven. Olyan nagyságrendben jelentkeznek a megoldandó feladatok, hogy oda kell 
tenni az önrészeket is. 
Kérjük annak a támogatását, hogy a 30 millió forint az oktatási célok megvalósítására 
legyen meg 2015-ben. 
A II ütem a 2016-17. év lenne, hogy ezek a feladatok megpályázhatók legyenek, arra 
pedig 20 millió forint oktatási célalapot javaslunk. 
A bizottságok ezt végigtárgyalják, bármi javaslat van, átdolgozzuk és februárban 
kerülnek a Képviselő-testület elé. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Megköszönjük a Szakmai Bizottság munkáját, javaslataikkal rámutattak a 
feladatcsoportok elvégzésére, úgy gondolom, hogy ezzel pozitív hatás érhető el. Olyan 
feladatot tűztek ki, amit pályázatokkal is meg lehet valósítani. A pedagógiai programra 
vannak alapozva ezek a feladatok. A központi épület kihasználtsága közelítene a 100 
%-hoz. A feladatcsoportok logikusan ki vannak dolgozva Az eszközbeszerzések az 
idejáró gyermekek és felnőttek komfort érzetét javítaná. 
Az iskolai tornaterem építését támogatom. 
Az anyag említést tesz arról, hogy melyik iskolát lehetne, illetve érdemes felújítani és 
melyeket javasolják bezárni. Ezt mindenképpen meg kellene határozni, hogy melyik 
maradjon, melyik ne. Források közé még egyet felsorolnék, ez a Szülői Szervezet, ők 
nagyrészt vállaltak ebből. Az oktatási célalapot jó dolognak tartom, mert ez 
biztosítékot szolgálhat a jövő év projektjeinek megvalósítására. Én ezt a javaslatot 
támogatom mindenképpen. Köszönöm szépen ezt a munkát. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Az I. ütemben megvalósítandó dolgoknál mindenképpen szükséges lenne az 
önkormányzat támogatására. Célszerű lenne ezt a programot végigvinni és 
megvalósítani. 
Basky András polgármester 
Ez tényleg alaposan át van dolgozva. Fontos lesz az, hogy amikor az elképzeléseink 
összeállnak, a különböző szakhatóságokkal az egyeztetést le kell folytatni. Az is a 
tűzoltóság szabályozta be, hogy az alsó tagozatosokat nem lehet felvinni a kollégium 
II. emeletére.  
Fontos, az, hogy ezt az anyagot ne csak a Képviselő-testület tárgyalja meg, hanem az 
érintett kollégák is. 
Egyeztetünk a KLIKK-kel is, és megnézzük azt is, hogy közvetlenül mennyi 
támogatást kapunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Mi nem kaptuk meg a felhatalmazást, hogy az egyeztetéseket lefolytassuk. Ha az 
önkormányzat eldönti, hogy ez támogatható, akkor lehet egy önkormányzat által 
jóváhagyott verziót egyeztetni. A gépállomási iskolával folyamatban van az 
egyeztetés. Ha ebben a javaslatban lesz döntés, akkor lehet a szakmát bevonni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ez egy kiindulási alap. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Azt gondolom, hogy mindenki a maga szakmaiságát odatette a bizottság tagjai közül. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor egy nagyot lépünk a 
Lajosmizsei Általános Iskola megítélésében. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Az elmúlt héten polgármester úrral is végigtárgyaltuk ezeket a javaslatokat és az ő 
javaslatait is beleépítettük. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen, van-e kérdés? 
Sebők Márta bizottság tag 
Köszönjük a bizottságnak a szakmai munkáját, nagyon széles körű. Nagyon szükséges 
az iskola felújítása, több évtizedes lemaradásunk van az iskola tekintetében. Az új 
tantermek kialakítása nagyon fontos, mert a központi iskola egy külső telephely 
funkcióját átveszi, ez költségmegtakarítás.  
Át kellene gondolni, hogy az iskola öregszárnyában, ahol a fűtés rendezetlen, a 
villanyhálózat rendezetlen, mit lehet ezzel kezdeni. Nem tudom, hogy a fűtés 
szakaszolása megoldott-e?       
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Nem megoldott, vagy az egész öreg épületszárnyban lehet egyszerre megoldani a 
fűtőtest cseréjét, a két tantermet külön nem lehet venni. 
Sebők Márta bizottság tagja 
Ha két tantermet megcsinálunk, akkor a fűtésnél kellene kezdeni és a villanyhálózattal. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ha majd a későbbiekben felújításra kerül, akkor ott kívülről marad a vezeték.                                                                                                                             
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Sebők Márta bizottság elnöke 
A fűtéssel kellene kezdeni és a bútorvásárlással. Ha egyszer megcsináljuk, akkor a 
legmodernebb fűtéstechnikával kellene megoldani. 
Tengölics Judit  IGSZ vezetője 
Erre majd Dancsa úr fog adni árajánlatot. 
Sebők Márta bizottság tagja 
Mennyi volt az összes költség és mennyit adtunk be az iskola felújítására? 
Basky András polgármester 
300 millió forintos volt és 300 millió forintra is adtuk be. 
Sebők Márta bizottság tagja 
El kellene gondolkodni a két db vizes blokknak a felújításán. 
Basky András polgármester 
Ezek azok a dolgok, amiket már évek óta szeretnénk megvalósítani. Ezeket az 
árajánlatokat mellé lehet tenni. Optimális az lenne, hogy ha egyszerre tudnánk 
megcsinálni. A fűtés tekintetében elgondolkodtató, hogy azt is egyszerre kellene 
megcsinálni.  
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A szerelők azt mondták, hogy sokkal egyszerűbb a javítás, ha kint van a cső. 
Sebők Márta bizottsági tag 
További észrevételeim: A két iskola áthelyezéséből megüresedett ingatlan értékesítését 
nem támogatom, mert a volt MSZMP Székházat sem lehetne felhasználni iskolai célra. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Azt a polgármester úr sem javasolta. A járás, ami területeket elfoglalt, az is jó lenne, 
ha visszaadná azokat a helyiségeket, amiket elfoglalt. 
Égetően sürgős feladat a városközpontból kihelyezni a traktort és a közmunkás 
brigádot. 
A költségvetési üzem területén raktárhelyiséget ki lehetne alakítani. 
Basky András polgármester 
A közfoglalkoztatás marad még egy ideig. A Tűzoltóság területén is lehetne helyet 
kialakítani a közfoglalkoztatottak részére, és a traktorok részére. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A tornaterem az nagyon jó megoldás, egy óriási nagyméretűt kellene tervezni, ami 
legalább 4 osztálynak megfelelő legyen. Felesleges olyan tornatermet építeni, ami már 
most kicsi. A két elosztásos tornaterem nagyon kicsi. 
Belusz László bizottság elnöke 
A fenntarthatóság szempontjából arra törekedtünk, hogy megszüntessük a gépállomási 
iskolát. Azt hallottam, hogy az iskolában fáznak a gyermekek, nem tudom, hogy ez 
mennyire igaz? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Amióta a nyílászárók kicserélésre kerültek, azóta nincs hideg az iskolában. Ha 
kicseréljük a radiátorokat, nem biztos, hogy ezzel sokat spórolunk. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e valakinek még észrevétele? 
Mezei Anett bizottsági tag 
Én támogatom. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs 
elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról szóló tájékoztatást. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István  
Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola infra- 
   struktúrájának fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 
   szóló tájékoztatást. 
   Határidő: 2015. január 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
I. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése 
II. A Főplébániai Karitász Alapítvány 2014. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
Belusz László bizottság elnöke 
I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 86. A § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe-
vételével az a települési önkormányzat, melynek területén tízezer főnél több állandó 
lakos él, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását, 
valamint az előzőekben nem említett nappali ellátást köteles biztosítani. A Karitász 
Alapítvánnyal végeztettük el a szenvedélybetegek ellátását. Most egy határozatlan 
idejű szerződést kellene kötni. 

II. A második része a napirendnek az Alapítvány 2014. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása. A beszámoló sokrétű. Betekintést lehet nyerni a 
pszichiátrai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása vonatkozásában. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a határozatlan idejű szerződést és a beszámolót. Az 
előterjesztésnek két határozat-tervezete van, melyet külön-külön szavaztatnék. 
Aki az I. határozat-tervezetet (A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése) elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási 
szerződés megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő:  2015. január  22. 
  Felelős:      A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét (A Főplébánia Karitász Alapítvány 2014. 
évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel je- 
lezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2014. 
évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével kapcsolatos pályázat jóváhagyá- 
sa 
Belusz László bizottság elnöke 
2014. december 15. napján az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek 
és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett, melyre pályázatokat 2015. 
január 5. napjától lehetett benyújtani. 
Az igényelt támogatási összeg 1.494.200.- Ft, 100 %-os támogatottságú. Javaslom, 
hogy a pályázat benyújtását támogassuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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5/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével 
kapcsolatos pályázat jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása 
Belusz László bizottság elnöke 
Polgármester úr 52 nap szabadsággal rendelkezett az elmúlt évben, 43 napot vett 
igénybe, fenn maradt még 9 nap. 2015. évben szeretné a 2014. évről megmaradt 9 nap 
szabadság igényét is igénybe venni a 2015. évi szabadságával együtt. 
Basky András polgármester 
A szabadságom kivételérről tájékoztatást kell adni a Képviselő-testületnek. 
Belusz László bizottság elnöke 
Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az eltérésről. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a polgármester úr szabadság ütemezését. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadság  
ütemezésének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse 
Város Polgármestere részére  
Belusz László bizottság elnöke 
Maximum 200.000.- Ft bruttó összegben határozhatjuk meg a polgármester Cafetéria 
összegét. 200.000.- Ft-ban javasoljuk a maximális összeget meghatározni 2015. évben. 
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Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Kérdezem, hogy aki 
javasolja a 200.000.- Ft-os Cafetéria térítést a polgármester úr részére, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
7/2015. (I. 19.) ÖB hat. 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves 
keretösszeg meghatározása Lajosmizse  
Város Polgármestere részére  

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester 
  cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban hatá- 
  rozza meg. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Szociális ellátással kapcsolatban tájékoztatás 
dr. Balogh László jegyző 
Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Jelenlevők! 
A Kormánynak többféle célja van a szociális ellátások átalakításával kapcsolatban,  
egyrészt az, hogy a segélyezést a munka világa, a közfoglalkoztatás felé próbálja 
terelni, a másik célja, hogy az állami feladatokat magához vonja. A jövedelempótló 
támogatások állami támogatások, ezeket a járás fogja nyújtani. 
Az önkormányzatnál csak a szükséges támogatási formákat hagyja, amelyek a  
kiadáspótló támogatásnak nevezhetők. Jelenleg az önkormányzat hatásköre az aktív 
korúak ellátása, ez részben az FHT, részben a rendszeres szociális segély, a 
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás. Az aktív korúak ellátása 
március 1-től a Járási Hivatalon keresztül valósul meg. A lakásfenntartási támogatás 
megszűnik, és a méltányossági közgyógy is. A köztemetés marad az önkormányzatnál. 
A települési támogatásnak két formája lesz, a települési támogatás és a rendkívüli 
települési támogatás. A rendkívüli települési támogatást kötelező adni, aki rendkívüli 
élethelyzetbe kerül, vagy ha a létfenntartása veszélybe kerül valakinek. 
Az önkormányzatnak 2015. február 28-ig rendeletet kell alkotni a települési 
támogatásról. Az önkormányzat bármilyen segélyt megállapíthat, de a saját forrása 
terhére. 
Méltányossági közgyógynál 30 %-ot, a lakásfenntartásnál 10 %-ot önrészt adott az 
önkormányzat  ez után viszont a saját források terhére kell fizetni, ha ilyen ellátást 
akar az önkormányzat adni. 
Kérdés, hogy hogyan készítsük a rendeletet, hogy a kötelező segélyeken kívül egyéb 
segélyt állapítsunk-e meg. Azt gondolom, hogy ha a megszűnő ellátások beépíthetők a 
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települési támogatásba, a gyógyszerkiadásokat is meg lehet finanszírozni, vagy az is 
beépíthető ápolásra, gondozásra adható, vagy lakásfenntartási célokra is adható 
támogatás, de milyen más formában is. Kérdés, hogy milyen támogatási forma legyen? 
Basky András polgármester 
A rendkívüli települési támogatások kötelezők. A rendkívüli segélykifizetések 5-6 
millió forintra csökkentek le, korábban ez 10 millió Ft volt. Az önkormányzatnak 
komoly felelőssége van a segélyezésben. Nem nagyon hoznak külön szabályokat arra, 
hogy milyen segélyeket állapítsunk meg. Eddig is hozzá kellett tenni a 10-20-30 %-ot. 
Ezt az összeget itt hagynám ebben a keretben. Valamilyen szinten azoknak az 
embereknek, akik ezt az összeget kapták, fontos jövedelem volt. Az 5 millió forint az 
átmeneti segély, 1 millió forint a gyógyszertámogatás. Ezt a keretet én meghagynám, 
és települési segélyként kezelnénk minden kérelmet, s arra költi, amire neki szüksége 
van. Ha valaki rendkívüli élethelyzetbe kerül, például nem tudja kiváltani a 
gyermekének, vagy saját magának a gyógyszerét, akkor segíteni kell. 
dr. Balogh László jegyző 
Méltányossági közgyógyellátásra 2014-ben 977.000.- Ft-ot adtunk, ez az ellátás 30 %-
a volt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 76.037.000.- Ft lett kifizetve, ennek 80 
%-át, 60.837.000.- Ft-ot megkaptuk, lakásfenntartási támogatásra 16.311.000- Ft-ot 
fizettünk ki, s ennek 90 %-át, 14.680.000. Ft-ot megkaptunk támogatásként. 
Rendszeres szociális segélyre 23.375.000.- Ft-ot fizettünk ki, ebből 21.037.000.- Ft-ot 
kaptunk meg. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Kormányhivatal változatlan feltételek 
mellett folyósítani fogja. A rendszeres szociális támogatást megszünteti az állam. A 
rendszeres szociális segélyt felül kell vizsgálni. Akik munkaképesnek vallják magukat, 
azok bekerülnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közé. Akik az 
egészségi állapotuk miatt voltak rendszeres szociális segélyen, azok 
egészségkárosodást fognak kapni. Akik 14 éven felüli gyermekük ápolását nem tudják 
megoldani, azok gyermekfelügyeleti támogatást fognak kapni. 
Lakásfenntartás kivezetődik teljesen a rendszerből, a többi támogatást az állam adta 
idáig is. Az óvodáztatási támogatás is megszűnik szeptembertől, mert az óvodáztatás 
kötelező lesz, ebben saját forrást nem tettünk mellé, mert állami támogatás volt. Az 
önkormányzati segélybe tettünk 6 millió forintot, a köztemetésbe 1 millió forintot. A 
köztemetés megmarad, a szociális temetés nem lépett még hatályba, majd 2016. január 
01-én fog. 
dr. Balogh László jegyző 
A köztemetés és a települési támogatás önkormányzati hatáskör lesz. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy a települési támogatásba mit teszünk bele, pld. tüzelési támogatás, 
stb. 
dr. Balogh László jegyző 
Lakásfenntartási támogatást nem köteles az önkormányzat nyújtani. 
Sebők Márta bizottság tagja 
Miután az önkormányzat finanszírozza a saját költségéből, az önkormányzat vizsgálja 
meg, hogy mi a rendkívüli élethelyzet. Az, hogy rendszeresen megrohanják az 
önkormányzatot segélyezési ügyben, annak semmi értelme nincs. 
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Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
A kifizetés folyósítását ellenőrizni kell. A köztemetésnek benne kell, hogy maradjon. 
A települési támogatásnak is benne kell maradni a létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet miatt. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én azt javasolnám, hogy a tüzelő támogatásra is utalványt kellene adni. 
Basky András polgármester 
A villanyszámla kifizetéshez hozzájárulunk. Ez túl bonyolult, minden esetben 
utalványt nem lehet adni. Leginkább csak negyedévente tudunk adni segítséget úgy, 
hogy hozza az ügyfél az erre vonatkozó orvosi igazolásokat és a receptet. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Nem az idős, és beteg emberekről beszélek, hanem olyan emberekről, akik tudnánk 
dolgozni és mégis segélyért jönnek. 
Basky András polgármester 
1-2-3.000.- Ft-os segély nagyon kevés pénz, amit tudunk adni. Azzal egyetértek, hogy 
mindenkit a munkába kell elküldeni. Ha valaki bejön, az nem törvényszerű, hogy 
mindig kap segélyt. Szinte már mindenki hoz valamilyen papírt. 
dr. Balogh László jegyző 
A gyógyszer támogatás adása megoldott volt, a gyógyszertárral jó volt az 
együttműködés e téren. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. 
Belusz László bizottság elnöke 
Mivel kihelyezett ülésen vagyunk az óvodában, szeretnénk hallani az óvoda 
helyzetéről, munkájáról néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a januári ülés az óvodában lesz megtartva. Az 
eredményeinkről is szeretnék beszélni. 264 fő kisgyermek jár ebbe az intézménybe, 
275 fő a maximális létszám. Nagyon nagy dolog a három csoport szobával való 
bővítés, hiszen minden kis gyermeket fel tudtunk venni. Az óvodákra bőven van 
igény, csoportjaink a 22-23-24-25 fős létszám felé haladnak. A születendő gyermekek 
száma 115-120 körül van. Lajosmizsén 364 fő óvodás van, Felsőlajoson 39 fő, a 
bölcsődében 24 férőhelyen 24 kisgyermek van. 2009. óta mi részt veszünk egy 
esélyegyenlőségi pályázaton, amiből nyerünk 1,5-2 millió forintot, így tudunk új 
bútorokat vásárolni. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt az esélyegyenlőségi 
pályázattal, mert 6-7 év alatt ki tudtuk cserélni a belső bútorainkat.  
Van egy érintésvédelmi rendszerünk, amit el kell készíteni, ami 780.000.- Ft és a régi 
villanyvezetéket huzalozni kell. 
A székhelyintézményben a régi ajtók cseréjét, és a szigetelést szeretnénk, ha 
megvalósulnának. Ha nyer a pályázat, bízunk, hogy sikerül az ajtó, ablak cseréje, 
tetőszigetelés. Ehhez a pályázathoz önrész nem kell. Ha nyerne a pályázatunk, akkor 
az ablakcserét is megoldanánk. 
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Nagy gondunk van még az elhanyagolt vízhálózattal, a csövek, a mosdók, a 
szennyvízhálózat, s a burkolat elavult. A vizes blokkok sok kívánnivalót hagynak 
maguk után. 
A régi részben egy 25 éves riasztó rendszer működik, azt újra kellene cserélni. Ezek 
olyan jellegű dolgok, amiket szeretnénk az idei évben megvalósítani. 
A Rákóczi utcai óvodának a vizes blokk cseréjét is szeretnénk az idei évben 
megoldani, hogy az ott lévő kisgyermekek is megfelelő mosdókban tudjanak kezet 
mosni. 
A Szent Lajos utcai óvodában a villamos berendezéseknek, világító testeknek a cseréje 
lenne óriási feladat.  
A központi óvodában nagy vágyunk lenne, hogy a meglévő pancsoló medencét, - ami 
nem felel meg a törvényi előírásoknak, - újra vissza lehetne állítani, s úszásoktatást 
lehetne végezni. Az egyik tervező 2,5 millió forintos ajánlatot tett, de az ÁNTSZ azt 
nem fogadta el, a közüzemi tervezés és kivitelezés összege 7,5 millió forint volt. 
Abban lehetne gondolkodni, hogy elindítani az óvodás gyermekeknek az ingyen 
pancsolást, s úszásoktatást is lehetne biztosítani.  
A bálok, rendezvények összegéből jó bevételek szoktak összejönni, amit az óvodára 
szoktunk fordítani, ami éppen akkor szükséges. 
Ha lesz egy nagyon szép iskola tavunk, akkor szeretnénk egy olyan kerítést, aminek 
alapja van, ott is lennének költségek, (sóder, cement, stb.). 
Érintésvédelmet a közeljövőben el kell végezni, mert ellenőrzik pár hónap után, hogy 
ennek az ütemezése az óvodában hogyan történik, és a világító testeknek a cseréje is 
szükséges. 
Köszönjük az új szárnyrészt, a bölcsődét, mindent, de nem szabad, hogy a környezet, s 
a mosdók elhasználódjanak. Cél az, hogy az idejáró gyermekek jól karbantartott 
intézményben járjanak. Nekünk is ez a cél és a fenntartónak is ez a cél. Ütemezést 
szeretnénk, de kérdés, hogy milyen módon kezdhetjük el. Ütemezési tervet kérünk, 
hogy mikor kerül sor a vizes blokkra, az érintésvédelemre, a világításra. Az lenne a 
kérésünk, hogy az óvoda is benne legyen az ütemezésben, s később a világítótestek 
cseréje is megvalósuljon. 
Először a mosdók a legfontosabbak, a lefolyók, a csövek. A csempéket cserélni 
szükséges. Szakaszos megoldáson gondolkodom. Később a burkolatok megoldása is 
fontos lenne.  
A kazánt köszönjük szépen, nagyon kevés energiát fogyaszt. Külön köszönjük, hogy a 
fenntartó szem előtt tartja, ezeket a dolgokat segít megvalósítani a pályázatból. 
Nagyon szépen kérem a fenntartót, hogy a következő időszakban is a szükséges 
problémákat segítse megoldani. Az összeghatárt szeretném és a prioritásokat 
megjelölni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Az érintésvédelem nem játék, ha valami baj van, akkor a fenntartót 
vonják felelősségre. A sürgős dolgokat az önkormányzatnak azonnal meg kell oldania. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy ezt a szolgáltatást el kell végezni a költségvetéstől függetlenül. 
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Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az érintésvédelmi felülvizsgálat az iskolánál is szükséges lenne. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A lajosmizsei óvodákra vonatkozik ez 700-800 ezer forint. 
Sebők Márta bizottság tagja 
Ez az iskolára igaz? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az iskolánál ez attól sokkal nagyobb, külön van még a villámvédelmi felülvizsgálat. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A villámvédelem a székhely intézményben elkészült, a Szent Lajos úton meg kell 
nézni, a Rákóczi úton biztos, hogy nincs, bölcsődénél van.  
Az udvari játékaink jók, fűtésünk jó, bútorzat jó, hiányzik még a szigetelés. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezeket meg fogjuk vizsgálni, az érintésvédelemmel nem lehet játszani. 
Basky András polgármester 
A fejlesztési elképzeléseket összeírtuk az intézményektől. Látni fogjuk, hogy hogyan 
áll össze a költségvetés. Ha probléma van, azt meg kell oldani. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az óvoda mellett van üvegtároló, ebben mindent elhelyeznek, csak üveget nem. 
Lehetne-e arra megoldás, hogy ne ott az óvoda mellett legyen ez a tároló a 
továbbiakban. Erre valamilyen megoldást kellene találni, mert ez napi szintű gond. 
Basky András polgármester 
Az üveget gyűjteni kell. Ahol a szelektív gyűjtő sziget megszűnt, oda nem dobnak 
szemetet. A környezetvédelem területén nagyon sokat léptünk előre. Valami 
megoldást kell találni. A komposztáló szigetek létrehozását nem támogatom, mert 
akkor abból szeméttelepet csinálnak. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Köszönjük, hogy diétás ebédet kapnak, akiknek erre van szükségük. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
24 gyermek van ezen a héten, akinek diétás ebédre van szüksége. Januártól biztosítani 
kell az uzsonnát és a tízórait is ezeknek a gyermekeknek. Probléma van az uzsonnával. 
A szülő reklamál, hogy nem változatos az uzsonna. Hetente egy nap leszállítják a heti 
uzsonnát és a tízórait, s nekünk kell szétrakni a tízórai és az uzsonna adagokat. A szülő 
elvárja, hogy ne fizessen azokra a napokra térítési díjat, amikor a gyermeke nincs. 
Egybe van adagolva a 24 gyermeknek még a margarin szükséglete is. Mire ezt mi 
szétmérjük, az óriási sok idő. Ez nem megoldott dolog. Egy megbízási szerződéssel a 
diatetikussal kötnénk szerződést, aki összeállítaná a gyermekeknek a tízórai, uzsonna 
igényét, mert akkor tudnánk követni, s feltehetően változatos is lenne. 98.- Ft-ért 
szállítják az uzsonnát, és a tízórait. Nálunk 88.- Ft ennek a normája. Jobb lenne, ha mi 
rendelnénk meg. Az étrend összeállítása a diatetikusnak a feladata. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Kérésem, hogy a költségvetésben lehessen szerepeltetni, amit az 
idei évben szeretnének megvalósítani az óvodában.  
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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 15.45 órakor. 
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