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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. április 20-án, 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné  bizottság elnöke 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   Guti Istvánné   bizottság tagja 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Nagy Judit irodavezető 
Földházi Tünde tanácsos 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Apró Ferenc képviselő 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. 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 javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. (…) Basky András 
     rendelete Lajosmizse Önkormányzata Képviselő-testü- polgármester 
     letének a város közterületének tisztántartásáról szóló  
     14/2005. (IV. 21.) rendeletének módosításáról 
2.)A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kap- Basky András 
    csolatos tájékoztatás                polgármester 
 
3./ CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítése  Basky András 
     Sportlétesítmény felújítási program elfogadása  polgármester 
     A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sport-  
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     létesítmények felújításának támogatásáról szóló 
     15/2009. (III. 17.) ÖM. rendelet alapján pályázat  
     benyújtása 
     Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Ön-  
      kormányzat által kiírt rendezvények támogatására  
 
4.)Egyebek 
 
 
1.)Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …../2009. (…) rendelete Lajosmizse 
Önkormányzata Képviselő-testületének a város közterületeinek tisztántartásáról 
szóló 14/2005. (IV. 21.) rendeletének módosításáról 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A rendelet-módosítás elkészült, kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
véleménye, kérdése, észrevétele? 
Kocsis Györgyné bizottsági tag (óvodavezető) 
Nagyon jónak tartom ezt a rendeletet, mert jó, hogy a játszótéri játékok használata 
leszabályozásra kerül. Javaslom, hogy bizonyos játékokat 6-7 éves korosztályig 
lehessen használni (például a rugós játékokat). Szép az állaga a játékoknak, de csak 
akkor lesz ilyen, ha megmarad az állaga. 
Nagyon jónak tartom, hogy a játszótéren tilos a dohányzás. Javaslom, hogy a házirend 
jól olvasható helyen legyen elhelyezve. Azt szeretném, hogy a játszótér ugyanilyen 
gyönyörű állapotában maradjon. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Az utolsó oldalon az 1./ pontra fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nem mindig 
szülői felügyelettel vannak ott a gyermekek. Fontos lenne meghatározni, hogy 
kizárólag „nagykorú személy felügyelete mellett” történjen a gyermekfelügyelet.  
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Üdvözölni tudom a kezdeményezést, és az anyagot. Gyakorlati kérdéseket szeretnék 
feltenni. Gyakorlatban ki fogja ellenőrizni a házirend betartását? Amennyiben 
szabályszegés történik, hogyan követhető nyomon, hogy ezek a szabályszegések 
jelzésértékűek voltak. Milyen bírság lesz kiszabva (szóbeli figyelmeztetés, 
pénzbírság). Sok szabály létrehozása történt Lajosmizsén és a szankció elmaradt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha az elején szigorúan vesszük, akkor ezt látják.  Ha központi rendezvény van a 
parkban, s a szülők átsétálnak sörrel a játszótérre, akkor mi a teendő ez esetben? 
Oláh Attila bizottsági tag 
Az 50 m-es távolságot feszegetném, mert elég lenne a 20 m is véleményem szerint.  
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A parkban dohányoznak a gyermekek az ott lévő szobornál. Ha megszüntetni nem 
tudjuk az ott dohányzást, akkor valamilyen gyűjtő edényt kellene kihelyezni, amiben a 
dohány csikket el tudnák helyezni. 
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Basky András polgármester 
Én ezt nem támogatom, hogy oda edényt helyezzünk el. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én azt javasolnám akkor, hogy a kerékpárút melletti járdára kellene elhelyezni 
szemétgyűjtő edényt. 
Basky András polgármester 
Ha marad az 50 m-es körzet, akkor ebben a központi park is benne van. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Példaértékű a Füzes tó környéke, mert ott nem lehet rágyújtani, sörös dobozt 
eldobálni, vigyáznak a tó környékének tisztaságára. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Azért sikerült a horgásztó környékének tisztaságát megőrizni, mert amikortól 
megalkották a rendeletet, attól az időtől kezdve be is tartatták. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Javaslom, hogy az előterjesztés mellékletének 1./ pontja egészüljön ki azzal, hogy A 
„játszóterek felszerelését a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag 
szülői felügyelet, vagy nagykorú felügyelet mellett használhatják. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Fel lehetne venni a polgárőrökkel és a rendőrséggel a kapcsolatot, hogy milyen 
feladatot tudnának vállalni a központi rész felügyelésében és milyen időben. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ezt a pedagógusoknak kellene megadni, hogy milyen időpontban végezzék a 
felügyeletet. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nincs biztonságérzetem, ha a sötétben gyalog közlekedek a városban, mert a rendőrség 
nem jár gyalogosan. 
Basky András polgármester 
A rendőrség véleménye szerint az önkormányzatnak nincs védelemre vonatkozó 
rendelete, amit be tudnának tartatni az ellenszegülő lakossággal. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának a város közterületeinek tisztántartásáról 
szóló rendelet módosítását elfogadja azzal, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 1./ 
pontja egészüljön ki „vagy nagykorú felügyelet mellett” szövegrésszel, illetve ezt 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
14/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának …/2009. 
(…) rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének a város közterületeinek tisztán- 
tartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) rendeletének módosí- 
tásáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzatá- 
  nak a város közterületeinek tisztántartásáról szóló rendelet módosítását  
                      elfogadja azzal, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 1./ pontja  
                      egészüljön ki az alábbiak szerint: 
 
 1./  A játszóterek felszerelését a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek 
  kizárólag szülői vagy nagykorú felügyelet mellett használhatják. 
     

A bizottság ezt javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra. 

 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
  
2./ Napirendi pont 
XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az Iskola-tó a továbbiakban országos védelem alatt áll. A napirendi ponttal 
kapcsolatban polgármester Úr, Urbán Miklós és Guti Istvánné véleményét szeretném 
hallani. 
Urbán Miklós 
Hónapok óta dolgozunk ezen a lovas programon. Több variáció ki lett dolgozva. 2009. 
augusztus 22-23-ra lett tervezve a verseny. 19-23-ig Kecskeméten kettős fogathajtó 
világbajnokság lesz. Valószínűleg így ezeken a napokon a Lajosmizsén lakó, ló iránt 
érdeklődők is oda fognak menni. A másik dolog, amit át kellene gondolni, hogy 
menetközben kiderült, hogy milyen akadályok vannak a tó melletti lovas pályának a 
kialakításával kapcsolatban. 
E héten szombaton lesz Tatárszentgyörgyön a lovas napok megrendezve. Az első 
évben nagyon sokan voltak a rendezvényen, mivel elkövettek sok olyan hibát, ami a 
lovas versenyzőknek nem jó, ezért most már a látogató közönség száma nagyon 
lecsökkent. A lovas versenyzők oda mennek szívesen, ahol jól érzik magukat.  
Az én véleményem szerint a Vásártér erőltetésével elrontanánk a hosszú távú 
látogatottságot. 
Az én javaslatom az lenne, hogy a lovas versenyt ne a Lajosmizsei Lovas Napok 
keretében rendezzük meg kényszerből, mert nem lesz tökéletes, inkább később. 
„C” kategóriás verseny is megrendezésre kerülhetne. Nem lenne 5-6 számból álló 
versenynap, hanem lenne 3 versenyszámból álló versenynap. Javaslatom, hogy a 
Lajosmizsei Napok napja ne essen össze a fogathajtó világbajnoksággal. Az lenne a jó, 
ha kedvező pályán rendezhetnénk meg a lovas napot.     
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Apró Ferenc képviselő 
A szeptemberi lovas nap szimpatikusabb, mint ha augusztusban lenne, s a Vásártéren 
kellene megtalálni a területet ennek. 
Urbán Miklós 
Harmadik lehetőség lehet az, mint ami Hódmezővásárhelyen lesz vasárnap. Ott 
egyetlen egy számot írtak ki, s 200 eFt a pénzdíj. Ehhez kapcsolódóan két nap, 
szombaton és vasárnap még mezőgazdasági kiállítás is lesz. Azt is lehetne, hogy a 
Lajosmizsei Napok keretében 2-3 versenyszámot kiírni, de ehhez terület kell. Nincs 
olyan terület, ami arra alkalmas, én azt látom. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mi az ideális terület, amire szükség van? 
Urbán Miklós 
Egy optimális pályának 50 x 80-as, vagy 50- x 90-es terület kell, mellette parkolási 
lehetőség kell, s áramvételi lehetőség.  
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A Vásártér miért nem ideális a lovasverseny megrendezésére? 
Urbán Miklós 
Azért, mert kiesik a városközpontból. Ugyanakkora földmunka szükséges ott is, mint a 
tónál. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A Lukács-tó környékén is meg lehetne csinálni. Fekvését tekintve nem rosszabb, mint 
az Iskola-tó. 
Urbán Miklós  
Az Iskola-tónak a fekvése jó, látványos lenne a verseny, díjazás szempontjából 
érdekeltté tette volna az érdeklődőket.  
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ha megszoknák az emberek a rendezvényt, ezzel a porgrammal hagyományt lehetne 
teremteni Lajosmizsén, s ha nem ütközne semmilyen más programmal, akkor bele 
lehetne írni a versenynaptárba. 
Urbán Miklós 
Az Iskola-tó környékét lovas színháznak nevezte a pályaépítő tervező, nekem is 
nagyon tetszik az Iskola-tó környéke. 
A Lukács-tó környékét is ki lehet alakítani, szakmai szempontból lehet az is nagyon 
jó. 
Guti Istvánné műv. ház igazgató 
Kérdés, hogy csináljunk vagy ne csináljunk lovas rendezvényt? 
Urbán Miklós 
Ha van pálya, akkor igen, ha nincs, akkor nem. 
Basky András polgármester 
Pontot kellene tenni arra, hogy csináljunk, vagy ne csinálunk lovas versenyt. Adott a 
Vásártér, és a Lukács-tó környéke, ami nem teljesen jó környezet. Én a vásárteret 
jobbnak tartom, mint a Lukács-tó környékét. Ez a helyzet most még mindig 
körülményes. Én azt tartanám jónak, hogy valamit az idejében csináljunk, s majd 
jövőre pedig még jobban csináljuk. Ha minden összejött, a kertépítő, és a pálya is, 
akkor majd látjuk, hogy jövőre mi lesz. 
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Urbán Miklós 
Tatárszentgyörgy is úgy járt, hogy elhamarkodottan alakított ki egy lovasversenynek 
nem megfelelő pályát, messze volt a központtól, s kevés versenyző nevez. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Engem rendkívül bosszant, hogy ezt tavaly októberben tárgyaltuk utoljára és most még 
mindig itt tartunk. Felháborít, hogy a rendezvényt megszavaztuk, a Lajosmizsei 
Napoknak ez volt a csúcsa és most itt állunk program nélkül. Ez lett volna a főszám a 
Lajosmizsei Napoknál. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nagy mértékben megértem Urbán Miklós kissé letargikus hangulatát, mert ami itt 
megrendezésre került volna, az országos szinten nagyon magas színvonalú lett volna. 
Elgondolkodtam azon, hogy más településeken nem a városközpontban van a lovas 
verseny. Véleményem szerint a Vásártér is jó lenne erre az alkalomra. Azzal, hogy a 
Vásártéren kicsi lenne az érdeklődő közönség, nem értek egyet, mert egy hivatalosan 
megrendezett lovas rendezvénynek nagy látogatottsága lenne. Én nem aggódnék a 
látogatottság miatt úgy, mint Urbán Miklós teszi. 
Ha az Iskola-tó és környéke természetvédelmi terület, ezen túl kell lépni. A foci pályán 
túli területnél jobb a Vásártér. Azon a területen a kamionoknak is lehetne helyet 
biztosítani. Azt el kellene határozni, hogy legyen lovas verseny. Biztos, hogy országos 
hírű rendezvény lett volna, ha az Iskola-tó környékén kerülhetett volna megrendezésre, 
de a Vásártér is jó lesz, ha megfelelően kialakítjuk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én kinn voltam a 2006. évi lovas rendezvényen. Megállapítottam, hogy lajosmizsei 
látogatók nem voltak nagy számmal. Ha az idén nem lesz lovas verseny, akkor a pénzt 
tartalékolni kell a jövőbeni lovas rendezvényre, ne osszuk szét. Tény és való, hogy 
benn a városközpontban nagyobb lenne a látogatottság, sokkal többen el tudnának 
jutni akár gyalogosan, akár kerékpárral. Nekünk az a célunk egy program 
megszervezésénél, hogy látvány szempontjából vonzó legyen. 
Basky András polgármester 
Az, hogy az Iskola-tó partjának ez irányú rendezési munkáival nem állunk sehol, arról 
nem mi tehetünk. Ez a terület természetvédelmi terület. Az önkormányzat nem teheti 
meg, hogy a saját döntését megváltoztatja.  A különböző szakhatósági vélemények 
nélkül nem lehet hozzákezdeni a pálya kialakításához. 
Apró Ferenc képviselő 
Azt szeretném tudni, hogy Urbán Miklós véleménye szerint mit lehetne most 
megrendezni? 
Urbán Miklós 
Én azt szerettem volna, hogy itt olyan lovas rendezvény legyen, amilyen máshol nincs. 
Én inkább hagynék magunknak egy év gondolkodási időt, mint hogy a Vásártéren 
megcsináljuk. Nem mennék bele semmilyen kompromisszumba, ami megnehezíti az 
elkövetkező 10 év munkáját. Ha az Iskola-tó környékének a lapos része annyira 
feltölthető lenne, hogy kimondottan erdők, mezők versenye lenne, rönkökből rakni 
akadályt. Az Iskola-tó alsó részén meg lehetne rendezni a lovas napokat derbi számok  
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keretében. Ez nem lenne olyan jó, mint az előző lett volna, csak kérdés, hogy rá lehet-e 
hordani az alsó részre a homokot. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ennek az időpontja mikor lenne? 
Urbán Miklós 
Véleményem szerint a szeptember 5-6-a jó időpont lenne. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A rendezvénynaptárba ezt fel lehetne venni? 
Urbán Miklós 
Igen, de csak akkor, ha a bírók biztosítása is megoldható lesz, ennek pedig az a 
feltétele, hogy a tereprendezés elkezdődjön.  
A versenyt 2 naposra kellene tenni ahhoz, hogy a Gerébi is beszálljon támogatással, 
mert korábban 200 eFt-al támogatta a rendezvényt. Kérdés, hogy mi a cél? A 
programnak egy elemét megcsinálni, vagy egy komplex lovas napot rendezni. 
Ha azt elfogadja a felette hatóság, hogy feltöltést lehessen végezni az Iskola-tó 
szükséges részén, akkor ezt már is lehetne csinálni. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Az elhangzottakból az tűnik ki, hogy Urbán Miklós csak akkor vállalja, ha az Iskola-tó 
partján engedélyezik a lovas verseny megrendezését. 
Urbán Miklós 
Igen, mert a legszínvonalasabban itt lehet megrendezni, ezért azt javaslom, hogy ha ez 
nem lehetséges az idén, akkor várjuk még egy évet a megrendezéssel. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Nem lenne jó, ha ez elmaradna, mert akkor lehet, hogy ez a program félre lesz téve, s 
nem kerül sor a megrendezésére. 
Földházi Tünde tanácsos 
Az illetékes hatóság tájékoztatása szerint egy hrsz-on van az Iskola-tó egész területe. 
A szikes tó vonatkozásában művelési ágváltozást jelentene a tereprendezés, 
megbontásra kerülne a hrsz., s a Földhivatalhoz kellene bejelenteni a művelési 
ágváltozási kérelmet. 
Basky András polgármester 
Holnap még illetékesekkel beszélünk. A tó szükséges részének feltöltése az illetékesek 
engedélye nélkül nem történhet meg. Ha a feltöltés megtörténik, akkor a versenyt meg 
lehet rendezni? 
Urbán Miklós 
Igen. A pályának nem kell betonosnak lenni. Ha végképp nincs más lehetőség, akkor a 
pályaépítő megtervezi úgy, hogy nem kell nyúlni semmihez. 
Földházi Tünde tanácsos 
A tájépítészt mindenképpen értesíteni kell, kertépítészeti szakvélemény kell. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megállapítjuk, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság ez ügyben nem hozott 
döntést. Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy vegyük le a napirendről a Képviselő-
testületi ülésen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
15/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjá- 
val kapcsolatos tájékoztatás 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a XVI. Lajosmizsei Lovas Napok 

programjával kapcsolatban nem hozott döntést, azt kéri, hogy ez a Kép- 
  viselő-testületi ülésen kerüljön levételre. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítése Sportlétesítmény felújítási 
program elfogadása. 
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján pályázat benyújtása. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az anyagot Tengeri Dalma készítette elő.  
Az első rész: 
1./ CÉDE és TEUT pályázatok szakmai előkészítése Sportlétesítmény felújítási 
program elfogadása: 
- Sportlétesítmény felújítási program: 
Több árajánlat érkezett be ez ügyben. 764.800.- Ft-os költségvetés van az 
akadálymentesítéssel kapcsolatban. Osbáth Barna igazgató Úr és Basky András 
polgármester Úr véleményét kérem ezzel kapcsolatban. 
Basky András polgármester 
E program keretében a függöny csere lenne a legfontosabb beruházás, ez elviszi a 
beruházás nagy részét, 9.626.250.- Ft-ot. Azt lehet megfontolni, hogy ezen összeg 
keretén belül valójában a függöny legyen kicserélve, vagy világítás, vagy más egyéb 
dolog. Az elhasználódást illetően a függöny csere lenne a legfontosabb, s én ezt 
javaslom a bizottság részére elfogadásra.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Javaslom, hogy az előterjesztés 6. oldalán lévő 4. számú határozat-tervezet 2./ pontja 
egészüljön ki az alábbiak szerint: 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat keretén belül az 
alábbi fejlesztési célokat kívánja megvalósítani:  

- Sportcsarnok elválasztó függönyének cseréje 
- Akadálymentesítés 

Ezen határozat-tervezet 4./ pontját is át kell gondolni. A parketta felújítást is 
beletettük, azt gondoltuk, hogy a lakkozás, akadálymentesítés is belefér. Ha a parkettát  
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meg kell csinálni, akkor erre más forrást kell találni.. A parketta lakkozására 
1.900.000.- Ft-ot hagytunk jóvá. 
Apró Ferenc képviselő 
A függöny cseréjénél feltétlen vegyük figyelembe, hogy milyen magas legyen. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az akadálymentesítés 764.087.- Ft. Ez mit tartalmaz? 
Nagy Judit irodavezető 
Ez tételesen meg van határozva az anyagban. (Betonjárda bontás, földkiemelés, 
betonozás, vasbeton gerenda, beton acél, beton burkolat készítése, lépcsőszerkezet 
készítés, lábazat festés, stb.) 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Bárminél is döntünk, az akadálymentesítést ilyen árszinten bele kellene venni, mert e 
nélkül meg sem fogják nézni a pályázatot. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e az előterjesztés ezen részével még kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Sportlétesítmény felújítási programot elfogadja azzal, hogy a IV. határozat-
tervezet 2./ pontja kerüljön kiegészítésre: a Sportcsarnok elválasztó függönyének 
cseréjével és az akadálymentesítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatokat hozta: 
16/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
Sportlétesítmény felújítási program  
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Sportlétesítményi programot elfo- 
  gadja, javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
17/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatásáról 
szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján  
pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a helyi önkormányzatok fenntartásá- 
  ban lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. 
  (III. 17.) ÖM rendelet alapján javasolja a pályázat benyújtását, az előter- 

jesztés határozat-tervezetének elfogadását úgy, hogy a határozat-tervezet 
  2./ pontja egészüljön ki az alábbiakkal: 
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  2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályá- 
  zat keretén belül az alábbi fejlesztési célokat kívánja megvalósítani: 
 

- Sportcsarnok elválasztó függönyének cseréje 
- Akadálymentesítés 
 

  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
- CÉDE pályázat szakmai előkészítése 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezetőt, nyilatkozzon, hogy a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda székhelyének fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban mik a teendők.  
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A csöveket megnézettük szakemberrel. Két szerelővel nézettük meg a rendszert. 
Mindkét szakembernek az a véleménye, hogy ha pályázatot találunk, a következő 
télnek ne menjünk neki így. Jelenleg felvettük a kapcsolatot a tervező mérnökkel, aki a 
jövő héten elkészíti az árajánlatot. Árajánlatot szeretnénk a kazánra, a radiátorokra, 
csőcserére. Kaptam egy árajánlatot az égőfej cseréjére. 1 M/Ft az új égőfej. Erre 
mindenképpen szeretnénk pályázni.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét a CÉDE pályázat szakmai előkészítésére 
vonatkozóan elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
18/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
CÉDE pályázat szakmai előkészítése 

HATÁROZAT 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés I. határozat- 
   tervezetét, - mely a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhe- 
   lyének fűtéskorszerűsítésére irányuló szakmai előkészítési mun- 
   kálatok megkezdésére vonatkozó CÉDE pályázat esetleges be- 
   nyújtásához – elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja  
   a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2009. április 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
- TEUT pályázat szakmai előkészítése 
A TEUT pályázat szakmai előkészítése keretében 3 utca felújítására (1./ Attila utca, 2./ 
Árpád utca, 3./ Lehel utca) került javaslat. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban más javaslat. 
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Basky András polgármester 
Azért ezekre az utcákra került javaslattétel, mert már ezek meglévő utcák, s ezeknek a 
folytatása lenne megvalósítva. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Mindhárom utca mellett szólnak érvek, én az Árpád utcát javaslom. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a TEUT pályázat benyújtásához az Árpád utcával kapcsolatos szakmai előkészítő 
munkálatok megkezdését javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
19/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
TEUT pályázat szakmai előké- 
szítése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a TEUT pályázat benyújtásához  az Árpád utcával kapcsolatos  
  szakmai előkészítő munkálatokat kezdjék meg. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 

- Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 

A Művelődési és Oktatási Bizottság adott be egy pályázati javaslatot. A 
költségvetésben nem terveztünk erre be pénzt, más szervezetek támogatják. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A tűzijátékra mindig komoly összeget fordít az önkormányzat. Ettől sokkal komolyabb 
dolgokra kellene beadni pályázatot. A tűzijátékra az összeget nem szavazom meg. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Amennyiben pályázaton megnyerjük rá a pénzt és adományokból valósul meg, az 
önkormányzatnak nem lesz benne pénze. Ha valaki felajánl erre pénzt, akkor adjuk 
meg a lehetőségét az állampolgároknak a támogatásra. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha nyer a pályázaton a tűzijáték, mint rendezvény, s a magánszemélyektől nem jön 
össze annyi pénz, akkor visszautaljuk a pályázati pénzt. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
20/2009. (IV. 20.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkor- 
mányzat által kiírt rendezvények támogatására 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-tervezetét 
  elfogadja azzal, hogy amennyiben nyer a pályázaton a tűzijáték, mint  
  rendezvény, s a magánszemélyektől nem jön össze annyi pénz, hogy  
  megtartásra kerülhessen, akkor a tűzijátékra megnyert pályázati pénz 
  visszautalásra kerül.  
  A bizottság ezt javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és el- 
  fogadásra. 
  Határidő: 2009. április 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Egyebek 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében kérdése, véleménye, 
észrevétele, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.m.f. 
 
 

      Dr. Cserényi Péterné s.k. 
      MOB elnök 

 
 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 

 
 
 


