
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Művelődési és Oktatási Bizottsága 
I/2-18/2009.  
 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről  

készült jegyzőkönyv 
2009. május 11. 

 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2009. (V. 11.) MOB hat.  2009. évi Lajosmizsei Lovas Napok 
 
20/2009. (V. 11.) MOB hat.  XVI. Lajosmizsei Napok programjának el- 
      fogadása 
 
21/2009. (V. 11.) MOB hat.  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
      által a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § 
      alapján benyújtandó pályázatban való  
      részvétel iskolapszichológusi hálózat támo- 
      gatására 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. május 11-én, du: 13.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésen. 
 
Jelen vannak:  Nagy  Erzsébet bizottsági tag 
   Oláh Attila  bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné bizottsági tag 
   Guti Istvánné  bizottsági tag 
 
Dr. Cserényi Péterné bizottsági elnök, Dr. Csire Gézáné bizottsági tag, és 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Nagy Judit irodavezető 
      Földházi Tünde tanácsos 
      Tengeri Dalma fogalmazó 
      Urbán Miklós 
      Bártfai Róbert főszerkesztő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket. A 7 fő bizottsági tag közül 4 
fő van jelen, a bizottság határozatképes.  Dr. Cserényi Péterné MOB elnök jelezte, 
hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen, így kérem, hogy a bizottság tagjai 
válasszanak maguknak levezető elnököt a bizottság jelenlevő tagjai közül. 
Javaslom, hogy a bizottság levezető elnöke Oláh Attila legyen. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy egyetértenek-e ezzel. Amennyiben igen, kérem, jelezzék. Megállapítom, 
hogy a bizottság tagjai 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – a bizottság 
levezető elnökének Oláh Attila bizottsági tagot megválasztották. Kérem Oláh Attilát, 
hogy vegye át az ülés vezetését. 
Oláh Attila levezető elnök 
Köszönöm a bizalmat az ülés levezetésére. Köszöntöm a bizottsági ülésen 
megjelenteket, külön köszöntöm polgármester Urat, és Sólyom János Urat, aki 
korábban a Művelődési és Oktatási Bizottság tagja volt. Kérdezem, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért-e a bizottság, van-e 
javaslat újabb napirendi pont felvételére. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Napirendi pont cserére van javaslatom, hogy a XVI. Lajosmizsei napok programjának 
elfogadása című napirendi pontot vegyük előre Sólyom János és Urbán Miklós 
jelenléte miatt. 
Oláh Attila levezető elnök 
Köszönöm. Amennyiben elfogadjuk a meghívó szerinti napirendi pontokat az 
elhangzott módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy 
a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el:  
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Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ XVI. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása  Basky András 
          polgármester 
 
2./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a   Basky András 
      15/2009. (IV. 02.) OKM 8. § alapján benyújtandó  polgármester 
      pályázaton való részvétel iskola pszichológusi 
      hálózat támogatására 
 
 
3./ E g y e b e k 
 
1./ Napirendi pont 
XVI. Lajosmizsei napok programjának elfogadása 
Oláh Attila levezető elnök 
Kérem a polgármester Urat, hogy az előttünk álló anyagot terjessze a bizottság elé. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizsei Napok megrendezésével foglalkozunk 2008. november óta, hogy új 
programot kívánunk szervezni. Akkor került szóba a lovas program. Úgy volt, hogy 
augusztus 20-án tudjuk megrendezni. A helyszíneket vizsgálva nem nagyon akart 
összejönni. A tóparton gondoltuk elsőként a helyszínt, de miután természetvédelmi 
terület, így ez nem valósulhatott meg, így Urbán Miklósnak volt egy javaslata, hogy a 
lovas program kerüljön megrendezésre a Táltos Birtok Alapítvány területén. Az új 
verzió erről szól. A lovas napok elkerültek augusztus 20-ról, így elég szerényre 
sikerült a Lajosmizsei Napok programja. Ezért kértem Sólyom János Urat, hogy a 
rendezvény bővítésére szánt javaslatát ossza meg a bizottsággal. 
A jelenlegi álláspont a Lovas Napok rendezvény megtartása a Táltos Birtok 
Alapítvány területén és az augusztus 20-i rendezvény új variációs programja az 
előterjesztés mellékletét képezi. 2 M/Ft volt elkülönítve a Lajosmizsei Napok 
rendezvényre úgy, hogy a lovas napok megrendezését is ebből kellett volna 
finanszírozni. Később el lett különítve még 2 M/Ft. A Lajosmizsei Napok augusztus 
20-án a városi ünnepséggel kezdődne, s este a Szeremle Néptánc együttes műsora 
látható. Augusztus 21-én egy színházi előadás lenne, Szécsi Pál életéről szóló 
színdarab. Augusztus 22-én repülőgép modellek bemutatója, reptetése, délután 
kézműves foglalkoztatás, este élő koncert, utána pedig tűzijáték. Augusztus 22-23-án 
sport nap lenne. Így állna össze a program, amely nem tartalmazná a Lajosmizsei 
Lovas Napokat. 
Oláh Attila levezető elnök 
Köszönöm a kiegészítést. Urbán Miklósnak adnám meg a szót, hogy Ő is mondjon 
még kiegészítést és kérdezem, hogy az itt megadott összegek fognak-e még változni? 
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Urbán Miklós 
Ez már a 4. terület, amit megnéztünk. Az előző testületi ülésen szó volt arról, hogy a 
foci pálya mögötti területen is meg lehetne rendezni, de ez kb. 15 M/Ft-os beruházást 
jelentene. Ideiglenes megoldásként esett a javaslat a Táltos Birtok Alapítvány 
területére, ami az Autópályához közel lévő terület. Ez az alapítvány telephelye, ez már 
művelés alól ki van vonva. Ezen a területen jelenleg is lovas pálya van, ami edzéshez 
elegendő, de versenyzésre nem alkalmas, viszont nem nagy költséggel kialakítható 
lovas versenyre, gyermek ügyességi versenyre, díjazott lovas versenyek rendezése is 
szóba kerülhet. Kétféle terv van, egyik a versenyzésről szól, a másik a munkák 
elvégzéséről. Ezeket a pénzeket támogatásokból próbáljuk megvalósítani úgy pénzben, 
mint munka szempontjából. A pénzügyi részét úgy foglalom össze, hogy ha az összes 
felmerült pénzügyi tervből a verseny megrendezésére 1,5 M/Ft-ot tud kapni az 
alapítvány, akkor ebből meg lehet rendezni. a versenyt, s 150 eFt költség van még, ami 
a fogathajtás megrendezésének költségét jelentené. 
Oláh Attila levezető elnök 
Az látszik, hogy sínen van a dolog, nem kell a pályát kialakítani? 
Urbán Miklós 
Kell a pályát alakítani, de ezt az alapítványnak kell elvégezni. Ez gyorsan 
megvalósítható. Ez területét tekintve kisebb, mint ha a tó partján rendezték volna meg. 
Ez a terület 1,5 ha, az egész lovas rendezvényt ki fogja szolgálni. 
Oláh Attila levezető elnök 
Köszönöm. Az önkormányzat az előterjesztésben szereplő 2 M/Ft-ot a költségvetés 
tárgyalásakor elkülönítette, ebben benne van az a 1,5 m/Ft, amit az alapítvány kap? 
Basky András polgármester 
2 M/Ft-ot elkülönített a Művelődési Ház a költségvetésében erre a célra. Lehetne 
átcsoportosítani ebből a keretből tereprendezésre, lovas rendezvényhez, hogy a 
Lajosmizsei Napok címszó alatt meg lehessen rendezni a Lovas Napok rendezvényt. 
Azért került sor ennek a területnek az elfogadására, mert kis ráfordítással lehet 
megoldani ezt a programot. Urbán Miklós 1.195.000.- Ft-ot kér a rendezvényhez 
támogatást. A lovas pálya megvalósításához is kell beruházás, ehhez is kérne Urbán 
Miklós támogatást 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.30 órakor megérkezett Dr. Csire Gézáné bizottsági tag, így a továbbiakban már 5 
fővel határozatképes a bizottság. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Urbán Miklós 
A lovas rendezvény 1.200.000.- Ft-ba kerül. A pályakialakítás lényegesen nagyobb 
összeg. A beruházás a drágább, nem a rendezvény.  
Basky András polgármester 
A lovas rendezvényhez 500 eFt-ot kér Urbán Miklós, a területkialakításhoz pedig 
1.650.000.- Ft-ot. 
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Oláh Attila levezető elnök 
Ha az említett támogatási összegek rendelkezésre állnak, az idei lovas rendezvény 
megoldható? 
Urbán Miklós  
Igen, és ettől kezdve bármikor megrendezhető lesz bármilyen lovas program az 
együttműködési megállapodásban foglalt keretek között a Táltos Birtok Alapítvány 
pályáján. 
Oláh Attila levezető elnök 
Megkérdezem Guti Istvánné Műv. ház igazgatót is, mi a véleménye? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ha 4 napos rendezvényt tartanánk, nem lenne elég a pénz. Mivel a lovas napok más 
időpontra kerültek, így elég a 2 M/Ft. 
Ezek után tovább adnám a szót Sólyom Jánosnak, hogy a Kunok Világtalálkozójára 
biztosítunk-e programot, mert e héten csütörtökig meg kell mondani. 
Sólyom János 
Üdvözlök mindenkit. Örömmel hallgattam Urbán Miklós beszámolóját, hogy a Kunok 
világtalálkozójára nem kell külön készíteni terepet. Már úgy volt, hogy tavaly lesz 
ilyen találkozó, akkor nem jött össze, az idén szeptember 12-27-e között kerülne 
megrendezésre. Bízom benne, hogy Lajosmizse is fog szervezni lovas programot erre 
az időpontra. Lehetne kiírni erre vonatkozóan kupát is.  
Május 14-én, csütörtökön lesz egy úgynevezett konzorciumi találkozó Kun Összefogás 
címmel. Addig kell eldönteni Lajosmizsének, hogy bekapcsolódik-e ebbe a 
világtalálkozóba. Én szeptember 20-ra tenném ezt az időpontot. A felső kiskunságiak 
akadályhajtó lovas versenyt szerettek volna. Lehetne címert is csinálni a kunok 
logójával. Én azt szeretném tudni, hogy mondható-e ezen a héten csütörtökön 
Kiskunfélegyházán, hogy Lajosmizse azon a lovas programon részt tud venni? 
Oláh Attila levezető elnök 
Van három napunk arra, hogy Lajosmizse állítson össze valamilyen programot? 
Sólyom János 
Csak a megnyitón kellene először részt venni, utána pedig azt kell eldönteni, hogy 
csinál-e valamit Lajosmizse szeptember 20-án. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Csak arról volt szó, hogy a megnyitón veszünk részt. A lovas napok megrendezhető, 
de az nem igaz, hogy annak nincs külön anyagi vonzata. A bíráknak is tiszteletdíjat 
kell fizetni, a kupákat is meg kell vásárolni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelem Urbán Úr kitartását, hogy úgy gondolja, 
hogy érdemes a lovas programmal foglalkozni. Jónak tartom az újabb fajta, erre 
vonatkozó megoldásokat. Szeretném, ha a mai variáció jó lenne mindenkinek. Meg 
tud-e arról győzni, hogy ha az önkormányzat kifizeti ezt az 1.800.000.- Ft-ot ennek az 
alapítványnak, s az önkormányzatnak mi haszna lesz ebből, ha a későbbiekben arról 
gondolkodunk, hogy a foci pálya mögötti részt kellene kialakítani ilyen célra. Olyan 
nem lehetne, hogy 1.500.000.- Ft-ot adnánk az alapítványnak? 
 



- 5 – 
Urbán Miklós 
Ez az alapítvány egy megállapodást kötne az önkormányzattal, hogy a jövőben az 
összes lóval kapcsolatos rendezvényekhez helyet biztosít, hozzájárul ezek 
működéséhez. Itt nincsenek anyagi érdeke, cél, hogy a lovas sportot, a lovaglást 
megszerettesse.  Azt kell átgondolni, hogy Lajosmizsén legyen lovas verseny, ha az 
anyagi és a technikai feltételeket meg tudjuk teremteni. Ez egy végső megoldás volt, 
ezen lehet változtatni, ha valakinek van jobb ötlete. Ezzel a megoldással viszont 
Lajosmizsének lesz egy olyan lovas pályája, amiből profitálhat.  Ha megnyílnak a 
pályázati feltételek, a pályázatban lehetne szerepeltetni, hogy a lajosmizsei lovas élet 
több éves múltra tekint vissza. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én az alapítvány működését ismerem, annak van egy kuratóriuma. Ha az 
együttműködést hosszú évre tervezi az önkormányzat, az alapítvánnyal az 
együttműködési megállapodásban megerősíthetné azt, hogy a kuratórium befogadhatna 
olyan embert, aki képviselné az önkormányzatot a kuratóriumnál.  
Oláh Attila levezető elnök 
A pályakezelő jog az alapítványé, vagy az önkormányzaté? 
Urbán Miklós 
Ez az alapítvány 4 éve alakult. Egy lovas centrum létrehozása volt a cél Lajosmizsén. 
E lovas centrum az Alapítványé, s pesti vezetője van. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én a magam részéről nem látom tisztán, hogy az önkormányzat milyen szerepkört kap, 
hogy 1.650.000.- Ft-al támogatja ezt az alapítványt. Mindenképp olyan területet 
kellene találni és kialakítani, ami a lajosmizsei emberek pénzét a lajosmizsei emberek 
kezében tartja. 
Urbán Miklós 
Én ezzel egyetértek. Három helyszínt néztünk, ha valaki talál negyedik helyet, az 
alapítvány akkor is közre fog működni a lovas rendezvény lebonyolításában, én nem 
ragaszkodom ehhez a területhez. Az, hogy az önkormányzat képviselőjét bevegyék a 
konzorciumba, azt meg kell beszélni a vezetőjével. 
Oláh Attila levezető elnök 
A szerződést meg kell kötni a kuratóriummal. 
Urbán Miklós 
Én vagyok a kuratórium elnöke. Ez 5-10 évre köti mindkét felet. 
Földházi Tünde tanácsos 
Összefoglalóan annyit szeretnék elmondani, hogy amennyiben az önkormányzat 
szeretne lovas rendezvényt megtartani, ennek vannak költségei. Most előttünk áll egy 
tervezet, hogy az augusztus 1-2-ra milyen programokkal készülnének. A költség két 
részből tevődik össze, a pálya kialakítása és a rendezvény megtartása. A határozat-
tervezetben ahhoz kell hozzájárulni, hogy mennyivel járul hozzá az önkormányzat a 
megtartáshoz.  
Az előerjesztés határozat-tervezetének 3. pontja arról szól, hogy köttetne egy 
együttműködési megállapodás. Az, hogy hosszú távú-e vagy sem, ezt majd a 
Képviselő-testület eldönti, az alapítványnak ezzel a pénzzel el kell számolni. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
1.800.000.- Ft-ot osztottunk szét működésre civil szervezeteknek. Szeretnék reagálni 
arra, hogy amikor együtt gondolkodtunk arról, hogy meg kellene újítani a Lajosmizsei 
Napokat, akkor arról volt szó, hogy ez valóban a Lajosmizsei Napokról szóljon, 
egyfajta kiállításjelleggel gazdagodjon a Lajosmizsei Napok. Amennyiben az 
alapítvány is azt mondja, hogy ő is elkezd bevétel után nézni, megszervezünk közösen 
egy kiállítást, ezt már támogathatja az önkormányzat. 
Basky András polgármester 
Az előterjesztésnek a lényege az, hogy megtaláltuk azt a formát, mi szerint a lovas 
programot meg lehet valósítani. A Lajosmizsei Napok programja a lovas napok 
programja lenne. Az önkormányzat és a lovas társaság vállalja fel azt közösen, hogy a 
lovas napok rendezvényt le tudjuk bonyolítani. Ez Lajosmizsei Város 
Önkormányzatának támogatásával megrendezésre kerülő esemény lesz. Olyan 
támogatást adnánk, amely segítené, hogy a két napos lovas program 
megvalósulhasson. Ahhoz, hogy később, ha megjelenik pályázat, s nyilatkozni kell, 
hogy a lovas programnak Lajosmizsén hagyományai vannak, az szükséges, hogy már 
az idén is meg tudjuk tartani rendezvényt.  
Oláh Attila bizottsági tag 
Ha egy kompromisszumos összegben meg lehetne állapodni, akkor a bizottság 
támogatásával ebben közre tudnánk működni. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Megértem Nagy Erzsébet bizottsági tag véleményét és aggályát, mert elég sok 
kuratóriumi tag visszaél az ilyen döntésekkel. Ha az önkormányzat és az alapítvány 
között egy együttműködési megállapodás születik, akkor a jövőben is lehetne ilyen 
programot megvalósítani. Az én javaslatom, hogy csináljunk lovas programot. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Egyetértek Dr. Csire Gézáné véleményével, hogy legyen lovas program, hiszen már 
hónapok óta töprengünk azon, hogy megrendezésre kerüljön, vagy sem, viszont 
Lajosmizsén sok az érdeklődő a lovas verseny iránt. Az ezzel felmerülő költséget nem 
szabad sajnálni. Én támogatni szeretném a lovas program megrendezését. 
Basky András polgármester 
Az egyik döntési kérdés, hogy ezt a programot elfogadjuk-e, vagy sem. 
A másik döntési kérdés a lovas napok kérdésköre: A fogathajtás, díjugratás és a 
pályának az átalakítása is költségekkel jár, ennek egy része az alapítványt és a 
szponzorokat terheli, ehhez 500 eFt támogatást kér Urbán Miklós. Az összes 
támogatási költség, amit szeretne 1.600.000.-Ft, hogy ez támogatható-e, illetve azért, 
hogy nem önkormányzati területen valósulna meg a rendezvény. Abban is dönteni 
kell, hogy legyen sportnap 400-500 eFt-ért. A Lajosmizsei Napok keretében a színházi 
előadásra jegyeket lehet vásárolni nem nagy összegért. Ahhoz, hogy a lovas programot 
meg tudjuk szervezni, ahhoz kell, 1.000.000.- Ft, s ahhoz, hogy a lovas pályát ki 
tudják alakítani, ahhoz szeretnének még 400 eFt-ot.  
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az 5. oldalon olyan díjak vannak felsorolva, amik nem tárgyi eszközök, s amik a 
program megszervezéséhez kapcsolódnak. A 6. oldalon szerepel a lovas pálya 
beruházása. A magam részéről olyan kompromisszumos megoldást szeretnék 
javasolni, hogy a támogatási összeg legyen 1 M/Ft a programra vonatkozóan, mivel azt 
az alapítvánnyal együtt fogja megcsinálni az önkormányzat, s a földfeltöltéshez nem 
adnánk támogatást. A Művelődési Ház költségvetésében van elkülönítve 2 M/Ft, így 
összesen3 M/Ft-ba kerülnének a lajosmizsei rendezvények. 
Urbán Miklós  
A lovas rendezvényre 1 M/Ft támogatásra lenne szükség. Itt összességében 4 M/Ft-os 
költségről van szó. Véleményem szerint nem kellene szétválasztani a rendezvény és a 
tereprendezés költségeit, hiszen egy 5-10 éves együttműködési megállapodás alapján 
olyan jogi keretek közé hozható, ami mindkét fél számára véleményem szerint 
kedvező. A verseny színhelyének kialakítási költsége a magas. A pálya kialakításához 
500 eFt kevés, a versenyhez pedig 1 M/Ft sok. 
Basky András polgármester 
Urbán Miklós azt szeretné kérni, hogy az önkormányzat által adott támogatás ne 
mondja ki azt, hogy a versenyhez vagy a terep kiépítéshez adja a támogatást. 
Oláh Attila levezető elnök 
Én a 450 eFt-ot, ami szerepel, tereprendezésként szeretném megszavaztatni, az 1 M/Ft-
ot pedig a verseny lebonyolításához. 
Urbán Miklós 
Én a helyszínt áthidaló megoldásként kerestem, de ha valaki talál új, megfelelő 
helyszínt, akkor legyen más. 
Oláh Attila levezető elnök 
Szeretném, ha döntésre jutnánk, viszont arra is utalt Miklós, hogy a 4 M/Ft-nak az 1/3-
ára szükségük lenne. 1.300.000.- Ft nem lenne elég? 
Urbán Miklós 
Azért lenne a megállapodás, hogy 5-10 év alatt bármikor lehetne lovas rendezvényt 
tartani ezen a területen, amikor csak igény merül fel rá. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Egy lovas rendezvényt nem lehet a város központjától messzire tenni. Ha 
együttműködési megállapodás lesz, s bele is kell invesztálni az önkormányzattól pénzt, 
akkor is megéri. 
Urbán Miklós 
Az idén magasabb költséget foglal magában ez a program, de jövőre 600-600 eFt elég 
lenne. 
Basky András polgármester 
Én 1,5 M/Ft-ot javaslok a rendezvényhez és a pálya kialakításához. 
Oláh Attila levezető elnök 
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás, vélemény, észrevétel a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdés. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy a 2./ pontja egészüljön 
ki 1,5 M/Ft-al, s a határozat-tervezet egészüljön ki egy 4.) ponttal, mely szerint „a  



- 8 – 
 

hosszú távú együttműködési szabályait külön megállapodásban rögzítjük, s a 
támogatás fejében az alapítvány 10 évre biztosítja a városi rendezések megtartását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal - az alábbi 
határozatot hozta: 
19/2009. (V. 11.) MOB hat. 
2009. évi Lajosmizsei Lovas 
Napok 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés I. sz. határozat- 
                      tervezetét elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az  
                      alábbi kiegészítésekkel: 
 
  2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajos- 
  mizsei Lovas Napok rendezvény megrendezésével kapcsolatos költségek 
  finanszírozására a Táltos Birtok Alapítványt 1,5 M/Ft összegben támo- 
  gatja, melynek forrását Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi  
  költségvetésről szóló 4/2009. (II. 19.) rendelet 5.  melléklet beruházási 
  kiadások „Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez” sor terhére 
  biztosítja. 
  3.) A hosszú távú együttműködés szabályait külön megállapodásban 
  rögzítjük, mely szerint a támogatás fejében az alapítvány 10 évre bizto- 
  sítja a városi rendezvények megtartását. 
 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Oláh Attila levezető elnök 
Aki a XVI. Lajosmizsei Napok programját elfogadja, s elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
20/2009. (V. 11.) MOB hat. 
XVI. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés II. határozat-ter- 
  vezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 
8. § alapján benyújtandó pályázatban való részvétel iskolapszichológusi hálózat 
támogatására 
Oláh Attila levezető elnök 
Felkérem a polgármester Urat, mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Pályázatot lehet benyújtani a kistérségeknek iskola pszichológus támogatásra. A 
Kecskemét és Térsége Többcélú társulás pályázatot kíván benyújtani. 970 eFt az alap 
normatíva, s lehet még igényelni 1.150 eFt kiegészítő normatívát Tiszakécske kiesik a 
lehetőségek közül, neki önálló nevelési tanácsadója van. Kerekegyháza elméletileg 
támogatja. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Lajosmizsén és Felsőlajoson is nagy szükség lenne az óvodában és iskolában is 
pszichológus alkalmazására. Ha lesz lehetőség, mindenképpen kérem, hogy az 
óvodában is legyen lehetőség pszichológus alkalmazására és akkor lenne jó, ha 
Lajosmizséhez Felsőlajos is be tudna csatlakozni. 
Basky András polgármester 
Az iskolának van kiírva a pályázati lehetőség. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Örülök a kezdeményezésnek, köszönöm, hogy az iskolában lesz pszichológus Ennek a 
státusznak a normatívája bármikor lehívható. Ha megnézzük ezt a táblázatot, akkor 
egyértelmű, hogy az óvodának is nagy szüksége van rá. Az iskolában 72 tanuló van, 
akinek már olyan szakértői papírja van, ami egyértelműen kimutatja, hogy szükségük 
van a megsegítésre. A magam részéről arra kérem a polgármester Urat, hogy ha bármi 
nemű gondja lenne a pályázattal, akkor önfinanszírozással próbáljuk megteremteni ezt 
a státuszt. Nagyon szeretném, ha Felsőlajos és Lajosmizse élhetne ezzel a 
lehetőséggel. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, bízom benne, hogy ez sikerülni 
fog. 
Oláh Attila levezető elnök 
Én is támogatni tudom ezt a lehetőséget. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Mi arról már határoztunk, hogy Lajosmizsének nagy szüksége van pszichológusra. Ha 
mi nem nyerjük meg ezt a kistérségi pályázatot, akkor is a következő évben 
Lajosmizsének 1 fő pszichológusra mindenképpen szüksége van. 
Oláh Attila levezető elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért az előterjesztés határozat-tervezetével, s elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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21/2009. (V, 11.) MOB hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 
15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján benyújtandó 
pályázatban való részvétel iskolapszichológusi hálózat 
támogatására 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-terve- 
  zetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2009. május 13. 
  Felelős:     A bizottság 
3./ E g y e b e k 
Kele Attila levezető elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében bejelentenivalója? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Zsigó Viktor képviselőtársunk egy beadvánnyal készült, hogy fordítsanak az iskolában 
legalább 1-2 órát arra, hogy a magyar zászló jelentését a gyermekek megismerjék. 
Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez a kezdeményezés már egy pár 
évvel ezelőtt elindult. Történelem órán feldolgozzák a lajosmizsei címernek a 
történetét, foglalkoznak a zászlóval 8. osztályban, 6. osztályban pedig Lajosmizse 
történetét tanulják. 
Én úgy gondolom, hogy ami már működik, azt már nem kell tovább propagálni. Az a 
kérdés, hogy az osztályfőnöki órába bevegyük-e? 
Véleményem szerint ha még tovább szeretnénk az ismereteket fokozni, akkor úgy 
lehetne színesíteni, ha egy külsős szakembert hívnánk meg. Az alapítvány nyitott arra, 
hogy erre vonatkozóan versenyt meg tudnának finanszírozni.  
Basky András polgármester 
Apró Ferenc képviselő Úr már foglalkozott ezzel a témával. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az jó lenne, ha a Művelődési és Oktatási Bizottság is bekapcsolódna ebbe a témába. 
Basky András polgármester 
Nem kell a Művelődési és Oktatási Bizottságnak bekapcsolódnia ebbe, hanem az 
iskola keressen meg külsős szakembert. 
Oláh Attila levezető elnök 
Zsigó Viktor felvetésével egyetértünk, de már a történelem órákon oktatásra került és 
kerül az anyag. 
Van-e még más kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
     Oláh Attila s.k. 
         levezető elnök 

 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 


