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29/2009. (VIII. 10.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola támogatása a 
     TÁMOP-3.4.3 iskolai tehetséggondozás c. pályá- 
     zati felhíváson való részvételhez 
 
30/2009. (VIII. 10.) MOB hat. Fekete István Általános Iskola Alapító Okirata 
31/2009. (VIII. 10.) MOB hat. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
     Okirata 
 
32/2009. (VIII. 10.) MOB hat. Fekete István Általános iskola pedagógiai prog- 
     ramjának jóváhagyása 
 
33/2009. (VIII. 10.) MOB hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda minő- 
     ségirányítási programjának jóváhagyása 
 
34/2009. (VIII. 10.) MOB hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesü- 
     lettel peren kívüli egyezség megkötése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. augusztus 10-én, du: 13.00 órakor  
                a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné bizottság elnöke 
   Dr. Csire Gézáné  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   Guti Istvánné   bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Nagy Judit irodavezető 
Apró Ferenc települési 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 mind a 7 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, vagy módosításra javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Előterjesztő 
 
1./ A Fekete István Általános iskola támogatása a   Basky András 
      TÁMOP-3.4.3 iskolai tehetséggondozás című pá-  polgármester 
       lyázati felhíváson való részvételben    
2./ Fekete István Általános iskola és a Lajosmizsei Nap- Basky András 
      közi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása polgármester 
3./ Fekete István Általános iskola Pedagógiai Programjá- Basky András 
      nak jóváhagyása       polgármester 
4./ Lajosmizsei helytörténeti és Kulturális Egyesülettel pe- Dr. Cserényi Péterné 
      ren kívüli egyezség megkötése    MOB elnök 
5./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda minőségirányí- Basky András 
      tási programjának jóváhagyása    polgármester 
6./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola támogatása a TÁMOP-3.4.3 iskolai 
tehetséggondozás című pályázati felhíváson való részvételben 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Tengeri Dalma készítette. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Nincs. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem Osbáth Barna igazgató Urat, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az előterjesztés tartalmazza a szükséges teendőket. Az árajánlatokban szereplő 
önrészeket nem tudom, hogy hogyan tudjuk bevállalni, át kell csoportosítani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság tagjainak mi a véleménye az anyagról? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon szeretnénk, ha egy matematika versenyre fel tudnák készíteni a gyermekeket a 
pedagógusok. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Mindenképpen támogatni kell ezt a pályázatot, mert így a tehetséges gyermekeket 
támogatni tudják, hiszen a tehetséggondozásról szól ez a pályázat. Ez által ezeket a 
gyermekeket felkészítő pedagógusokat is támogatni kell. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A pályázatírással kapcsolatos kiadásokat nézve az iskolán belül nem lehet megoldani a 
pályázatírást? 
Osbáth Barna Fekete István Általános iskola igazgatója 
Azt kell iskolán belül átbeszélni, hogy a pályázati önerőt hogyan tudjuk 
átcsoportosítani és honnan. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság elvi hozzájárulását adja, s az iskola igyekszik saját falain belül megoldani 
a pályázatírást, ez lehetséges? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Három ajánlat van, mind a három két részből áll, a pályázatírásból és a projekt 
menedzsment részből. A pályázatírás költségét finanszírozni kell, ezt a pénzösszeget 
biztosítani kell. Ha nyer a pályázat, a későbbiekben ez finanszírozható. Nyertes 
pályázat esetén a projekt menedzsmentnek a díjazása különböző százalékban jelenik 
meg a pályázatokban.  Az EURON Kft-vel vettem fel a kapcsolatot. A pályázat 
megírása ugyan olyan szakmai munkával jár, mint az eddigi szakmai munkálatok. 
Három ajánlatot tesznek. „A” variáció szakmailag egyértelműen segíti a munkát. A 
pályázatírásnak a feltételeként fel kell sorolni olyan komoly dolgokat, aminek az a 
lényege, hogy szakemberek bevonásával lehet megoldani. Most még ez a szakmai 
kompetencia irányítói szinten nincs meg a tantestületben, mint amire szükség lenne. 
Ha nyer a pályázat és a tantestület tagjai eljutnak egy olyan képzésre, hogy ezt el 
tudják sajátítani, csak akkor lesznek felkészültek ilyen típusú pályázat megírására.  
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mi az, hogy nincs szakmai kompetencia az iskolában? Mi az, ami az iskola falain belül 
felvállalható az iskolában a pályázatírással kapcsolatban? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Mi iskolán belül azt beszéljük, hogy külső szakembert szeretnénk igénybe venni. Ilyen 
pénzeszközöket sehonnan sem tudunk kapni. Az önkormányzat elvi lehetőséget ad, 
nekünk kell megoldani a pályázatírás anyagi fedezetének biztosítását. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. 
Apró Ferenc települési képviselő 
Mi az elnyerhető támogatási összeg? Egyébként a pályázat beadását támogatom. 
Tengeri Dalma fogalmazó 
Minimum 5 M/Ft, maximum 20 M/Ft-ra lehet pályázni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
29/2009. (VIII. 10.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola támogatása a  
TÁMO-3.4.3 iskolai tehetséggondozás c. pályázati 
felhíváson való részvételhez 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a Lajosmizse és Felsőlajos 
  Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata, támo- 
  gassa a Fekete István Általános Iskolát, hogy pályázatot nyújtson be a  
  TÁMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás c. pályázati kiírásra. 
  Határidő: 2009. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola és a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója az 
anyaghoz? 
Nagy Judit irodavezető 
Támogatási igényt nyújtottunk be a hátrányos helyzetű gyermekek esetében az óvodai 
fejlesztő programra. Sápi Zsomborné a szülői szervezet elnöke csatolt be egy levelet, 
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kérdése, hogy az önkormányzat hogyan fogja finanszírozni ezt a programot. 
Tájékoztatom T. Bizottságot, a jogszabály alapján ez kötelező feladata az 
önkormányzatnak. 
A Szent Lajos úti óvodában megkezdődtek a 15. óvodai csoport kialakításának 
munkálatai. Azon gyermekeket is belevettük ebbe a csoportba, akiket az intézmény 
helyhiány miatt elutasított és a döntés ellen fellebbezést nyújtottak be. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Több mint 1000 vendégmunkás van Lajosmizsén, sok szülő áthozta a gyermekét 
Lajosmizsére. Számítottunk arra, hogy szeptember, október hónapban is itt fognak 
lakni, van-e olyan, aki jelentkezett, hogy be szeretne iratkozni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Akik most jönnek beiratkozni, azoktól a tartózkodási engedélyt, a munkavállalási 
engedélyt és a TAJ kártyát is kérjük. Akinél az okmányok rendben vannak és magyar 
anyanyelvűek, azt felvettük, akinek az okmányai nincsenek rendben, olyan jelentkező 
még nem volt. A Szent Lajos utcában maximális csoportlétszámok lesznek. 
Csoportonként egy óvó néni és egy dadus lesz. 
A Szent Lajos utcai óvoda festésével elkészültünk, a mosdók kialakítása folyik, utána 
jöhet a burkoló. A villanyszerelési költségeket kiszorítottuk. A festésre, a vizes 
blokknak a kialakítására és a gyermekek öltözőjére pénzt szeretnénk kérni. A 
vízszerelés és a négy WC, négy mosdó kb. 379 eFt, a festés kb. 521 eFt, az öltöző 
szekrény 429 eFt, a víz, villany, óvoda pedagógus, dajka bérét finanszírozni kell. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Legutolsó bejárásunk alkalmával gondot okozott a szennyvíz szippantás, hol tart ez a 
probléma? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Ezt a problémát csak a csatornázás tudja megoldani. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nincs megoldva a Szent Lajos utcai óvoda parkolása. Ott van egy nyitott árok, s alig 
lehet közlekedni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A sövény előtt védőkorlát kialakítása lehetne hosszútávon megoldás. 
Basky András polgármester 
Ez továbbra is probléma, mindenki közvetlenül nem tud megállni az óvoda előtt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratára vonatkozó I. számú határozat-
tervezetével egyetért, és azt javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
30/2009. (VIII. 10.) MOB hat. 
Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okirata 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testület- 
  nek, hogy a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratára vonat- 
  kozó I. számú határozat-tervezetét tárgyalja meg és fogadja el. 
  Határidő: 2009. augusztus 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratára vonatkozó II. számú 
határozat-tervezetével egyetért, javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
31/2009. (VIII. 10.) MOB hat. 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okirata 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testület- 
  nek, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratá- 
  ra vonatkozó II. számú határozat-tervezetet tárgyalja meg és fogad- 
  ja el. 
  Határidő: 2009. augusztus 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjáénak jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Nagy Judit készítette. Kérdezem, hogy van-e valami 
hozzáfűznivalója az anyaghoz: 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs az anyaghoz külön hozzáfűznivalóm, az tartalmaz minden információt.. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy nekik van-e hozzáfűznivalójuk az anyaghoz? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki a Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjára vonatkozóan az 
előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
32/2009.  (VIII. 10.) MOB hat. 
Fekete István Általános Iskola pedagógiai 
programjának jóváhagyása 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Is- 
  kola pedagógiai programjára vonatkozóan az előterjesztés határozat- 
  tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. augusztus 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának 
jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója az 
anyaghoz? 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy részükről van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
Egységes szerkezetbe foglaltuk a minőségirányítási programot. A 
teljesítményértékelést kiegészítettük. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjára 
vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét, s javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
33/2009. (VIII. 10.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
minőségirányítási programjának jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 

   A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Ott- 
   honos Óvoda minőségirányítási programjára vonatkozóan az elő- 
   terjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
   gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2009. augusztus 12, 
   Felelős:     A bizottság 
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5./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel peren kívüli egyezség 
megkötése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm Dr. Kürti Lászlót, a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület elnökét. 
Kérem Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd urat, adjon tájékoztatást. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 2008. január 23-án vette át azt a 
levelet, melyben az önkormányzat kérte az egyesületet, hogy a régi városháza épületét 
adja vissza az önkormányzat tulajdonába.  Előtte volt egy megbeszélés, az arról 
készült iratanyagot Dr. Kürti László nem írta alá, ezért kellett küldeni a levelet. Mivel 
lejárt a határidő, 200 eFt-os használati díjat is kell fizetnie. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nem tudom, hogy a leltárt meg tudnák-e csinálni?  
Oláh Attila bizottsági tag 
Nem értem a megállapodás 4./ pontját, mert abban az szerepel, hogy Dr. Kürti László 
elismeri a mintegy 1,3 M/Ft tartozását. A következő mondat pedig arra utal, hogy az 
önkormányzat használati díjra vonatkozó igényétől eláll. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
2009. június 30-ig  a fennálló tartozása rezsi költség. Ez abban az esetben áll fenn, ha a 
Képviselő-testület hozzájárul a folyamatban lévő per szüneteltetéséhez. Ez a II./5. 
pontban van leírva. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem Dr. Kürti Lászlót, hogy van-e hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója?  
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Ma jutott tudomásunkra ez a határozat-tervezet. Abban a hitben voltam, hogy amit 
korábban beadtunk, azt lehetne hasznosítani. Van egy társadalmi szervezet, én egy 
személyben nem tudok dönteni az anyaggal kapcsolatban. Azt kell tudni, hogy az 
egyesület tagságának mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Megkérem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy úgy terjessze a Képviselő-testület elé az anyagot, hogy össze tudjuk 
hívni az egyesület tagságát.  
Korábban úgy tűnt, hogy mind az egyesület tagjaiban, mind a Képviselő-testület 
tagjaiban megvan a hajlandóság, hogy a négy éve húzódó üggyel kapcsolatban 
valamilyen megoldást tudjunk létrehozni. Én csak az egyesület tagságának 
véleményével tudok dönteni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Örülök, hogy itt van az ülésen Dr. Kürti Úr, így el tudom mondani Önnek, hogy 
pénteken az egyik vezetőségi taggal találkoztam, aki azt mondta, hogy január óta nem 
hívta össze az egyesület tagságát, nem találkoznak Önnel. Az Ön által írt levelet hány 
egyesületi tag látta? Olyat kérnénk mondani, ami a valóságnak megfelel. Az elnökségi 
tagok nem tudnak semmiről. 
 



- 8 - 
 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Amit Ön mond, hogy örül, hogy itt vagyok, ezt nem hiszem el, mert én sem örülök 
annak, hogy Ön itt van. Az ön személye kulturális szempontból itt nem kívánatos. Az, 
hogy Ön kivel beszél magánszemélyként LAHA taggal, az engem nem érdekel. Az, 
hogy az Egyesület tagjai mit mondanak, az Önt ne érdekelje, mert ez az egyesület 
belső ügye. Ha Ön vitatkozni akar, akkor egyeztessünk időpontot. Ha itt valamilyen 
döntés megszületik, nekem kötelességem összehívni az egyesület tagságát. Az 
egyesület azért egyesület, hogy a tagok eljöjjenek, mondják el véleményüket. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm Dr. Kürti Úr pozitív véleményét. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nekem az a véleményem, hogy szívesen meghallgatom az egyesület elnökének az 
egyéni véleményét a megállapodásról a pontokkal kapcsolatban. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Az én véleményem, hogy ezt az ügyet illő lenne már úgy lezárni, hogy ez Lajosmizse 
hasznát szolgálja. Nekünk nem az a célunk, hogy több évre elhúzódó per legyen, 
hanem az, hogy ezt a gyűjteményt ki lehessen állítani és ez az épület megnyíljon, s a 
korábban elkezdett munkát tovább tudjuk folytatni. Ezek a beszélgetések korábban 
arra irányultak, hogy közös fenntartásban kellene gondolkodni, hogy az 
Önkormányzattal vagy a Művelődési Házzal ki tudjunk alakítani közös programokat. 
Az egyesület tagjai is azt mondták, hogy nyilvánvaló, ennek kell lenni valamilyen 
írásos szerződési módjának arról, hogy meg tudjunk állapodni az intézménnyel.  
Ez a gyűjtemény nem az enyém, én csak segítettem összegyűjteni ezt az anyagot. 
Amennyiben erre igény van és meg tudunk egyezni, ezt a gyűjteményt ki fogjuk 
állítani. Mi úgy gondoltuk, hogy mindenképpen pozitív lépés lenne, hogy ha ezt meg 
tudnánk lépni és közösen ki tudnánk alakítani egy jó programot. 
Az, hogy milyen tartozások vannak, azt tudom mondani, hogy az Egyesületnek nincs 
vagyona, a követelések irreálisak. Ez a civil szervezet nonprofit jellegű, nincs vagyona 
arra, hogy ilyen jellegű kártérítést ki tudjunk fizetni. Amikor a polgármester Úrral 
leültünk, arról volt szó, hogy az épület visszakerül az önkormányzat tulajdonába és 
egy pár helyiséget fenn tudnánk tartani, hogy ott kiállítást tudjunk tartani. Az 
önkormányzat az épületet használta, együttműködési megállapodás született, a 
városháza az önkormányzat tulajdona, használatba adási szerződés alapján használjuk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Állandó helytörténeti kiállítás céljára kapták meg ezt az épületet. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
A megállapodásban nincs benne, hogy mi kiállításra kaptuk ezt az épületet. 
Helytörténeti gyűjtemény fenntartására kaptuk ezt az épületet. Az, hogy kiállításokat 
rendeztük, a mi jó szándékunkból történt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A ki nem fizetett rezsi díjak nem kártérítési követelések. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Visszautalok az ellenem irányuló negatív véleményére, nem kell engem szeretni. Amit 
Ön elmondott, az nem peren kívüli egyezség megkötésről szól, hanem arról,  
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hogy az Egyesület a régi városháza épületében rendezzen kiállítást. Ebbe nem szólt 
bele az önkormányzat. Arról beszéljünk, ami a megállapodásban van. Egy szónak is 
száz a vége, nem voltak elég hatékonyak. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Én nem vitatkozni jöttem.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én sem vitatkozni szeretnék. Ön beadott egy előterjesztést, mi ezt tárgyaljuk, ez nem 
rosszindulatú előterjesztés. Én is megszavaztam azt, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti 
Egyesület megkapja a régi Városháza épületét használatra. Unom a négy éve folyó 
zűrös dolgot, aminek a legfőbb felelőse Ön. 
Dr. Kürti László Egyesülete elnöke 
Nem azért jöttem ide, hogy Dr. Cserényi Péterné bizottsági elnökkel vitatkozzak. A 
törvény kimondja, hogy az egyesület hogyan működjön. Egyetlen egy dolgot tudok 
kérni, hogy a képviselő-testületi ülésig konzultálják meg ezt a dolgot. Ha erre nincs 
szükség, viszont nekünk szükség van arra, hogy a döntésünket meg tudjuk hozni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Reméljük, hogy egy délután Önöknek is elég lesz arra, hogy ezt megtárgyalják, mert 
nekünk is elég volt egy délután erre. Ebbe az Önök jogi képviselőjét is bele kell vonni. 
Az önkormányzat jó indulatát nem lehet vitatni, mert úgy gondolom, hogy maximális. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Az Egyesületnek is a célja, azért ültünk le, hogy valamilyen megoldást keressünk. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Kérdezem Dr. Kürti László Urat, hogy az Egyesületet milyen határidővel tudja 
összehívni, az anyagot megbeszélni és ott határozatot hozni és a véleményüket 
kikérni? 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Jövő héten én nem vagyok. Után ünnepi hét következik, csak szeptemberben lehet 
összehívni leghamarabb az Egyesület tagságát. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Ügyvéd Urat szeretném megkérdezni, hogy ha egy ilyen határidő eltolást el lehet-e 
fogadni nekünk, ez jogilag az önkormányzatot nem hozza-e hátrányos helyzetbe? 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Szeptember 2-án a bíróság valószínűleg meghozza az I. fokú ítéletet,, amely nem lesz 
jogerős. Az egyesület megfellebbezheti, s továbbra is alkupozicióban marad. Az 
egyezséget ezért később is megköthetjük. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én azt javaslom, hogy vegyük le a napirendi pontról. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
A határidőket írjuk át, hosszabb határidőt adjunk az Egyesületnek, a per folytatódjon. 
Ha az I. fokú ítélet megszületik, még mindig lesz lehetőség fellebbezést benyújtani. Én 
az ítélet kérését javaslom. 
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Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Az lenne a jó, ha az Önkormányzat és az Egyesület közösen kérné a pernek a 
felfüggesztését, addig, amíg valamilyen egyezséget nem találunk. Ha nem találunk 
egyezséget, kérjük a per folytatását.  Nekünk ez az ügy sokba került. Ha nekünk 
szeptember 2-án is el kell menni a bíróságra, az további összegeket fog jelenteni. 
Basky András polgármester 
Amikor az év elején beszéltünk Dr. Kürti Lászlóval, arról volt szó, hogy keressünk 
egyezséges megoldást. Azért készült a júniusi képviselő-testületi előterjesztés. Ezen 
ülésen a Művelődési és Oktatási Bizottság megbízást kapott arra, hogy készítse elő azt 
a szerződést, amit a Képviselő-testület el tud fogadni. A Művelődési és Oktatási 
Bizottság új iránymutatási tervezetet tett közzé, a Képviselő-testület azt mondta, hogy 
vagy elfogadja, vagy nem. Az elmúlt időszakban nem látszanak azok a lépések, amik 
az egyezségi kérdések ellenére közeledések lennének. 
Az önkormányzat azt mondja, hogy van egy szerződése, ami tartozást mutat. Az 
épületet szeretnénk visszakapni az önkormányzat birtokába. Az Egyesület nem fizeti a 
költségeket. Az Egyesület vezetője azt mondta, hogy nem tudják ezeket a költségeket 
fizetni. Azt kell mondani az Egyesület vezetőjének, hogy az épület kerüljön vissza az 
önkormányzat használatába. A lakosság méltatlankodik, hogy ezt a dolgot nem tudjuk 
megoldani. Akkor lehet bármiről szó, hogy ha visszakerül az épület az önkormányzat 
használatába, a szerződésben vállalt feladatoknak eleget tesz az Egyesület és 
valamilyen biztosítékot szeretne látni az önkormányzat. Az anyag a Képviselő-testület 
iránymutatása alapján a MOB véleményezése alapján került ide. Egyezségre már közel 
két éve lehetőség lett volna, sajnálom, hogy ez nem jött létre. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Szeptember első hetére összehívjuk az Egyesület tagságát és utána megtudja az 
önkormányzat, hogy mit döntött az Egyesület. 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testület döntést fog hozni ismét arra vonatkozóan, amit korábban már 
meghozott. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Olyan felhatalmazást kell kérni az Egyesület tagjaitól, hogy Ön tárgyalhasson az 
Egyesület tagsága nevében, hogy tovább ne húzódjon az ügy. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A szeptember 2-i első fokú ítélet meghozatalát megvárjuk. Ez egy megállapodás-
tervezet. Dr. Kürti László ezt a határozat-tervezetet nem tudja elfogadni. 
Basky András polgármester 
Ez a döntés-tervezet, ami itt van, ez az egyezségi ajánlatunk a Lajosmizsei 
Helytörténeti Egyesület felé. Augusztus 13-i ülésén a Képviselő-testület meghozza a 
végleges döntést. A Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület vezetése összehívja a tagokat, 
a per megy tovább. Ha ezt a megállapodás-tervezetet elfogadja a Képviselő-testület, 
akkor ez az ajánlat az egyezség létrehozására, és az Egyesület elmondja, hogy mit tud 
elfogadni. 
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Annyiban változzon a II/2. és II/3-as pont, hogy 2009. augusztus 31-e helyett 2009. 
szeptember 30-a legyen. Az Egyesület – amennyiben képes rá – szeptember 2-ig ezt 
meg tudja csinálni. Ha nem hívja össze szeptember 1-jén az Egyesület tagságát, akkor 
az ítélethirdetés él, a fellebbezést megteheti. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Közel 2 éve fennáll már ez a probléma, nem jutunk előbbre, nem javaslom 
permegszüntetést. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Kérjük ki az Egyesület véleményét, ezért javaslom a határidő módosítását. Köszönöm. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Ha meg tud egyezni az Egyesület és az Önkormányzat egymással, akkor a jogerős 
döntés előtt is közösen kérhetjük a per megszüntetését. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Erről a helytörténeti gyűjteményről rendelkeznek-e listával, leltárral, és ez 
hozzáférhető-e? 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Nem rendelkezünk ilyen listával, de az önkormányzatnak akkor sem lenne joga 
megtekinteni ezt a gyűjteménynévsort. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Én, mint Művelődési Ház igazgatója szeretném ezt megnézni. 
Dr. Kürti László Egyesület elnöke 
Rendben van. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal – beleértve a dátum módosítására vonatkozó módosítást is beleértve – 
egyetért, hogy a II/2. és II/3.-as pontban augusztus 31-e helyett 2009. szeptember 30-a 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2009. (VIII. 10.) MOB hat. 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális  
Egyesülettel peren kívüli egyezség megkötése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-ter- 
  vezetében foglaltakkal egyetért, javasolja a Képviselő-testületnek el- 

fogadásra azzal, hogy az előerjesztés mellékletét képező megállapodás  
II./2. és II/3. pontjában írt 2009. augusztus 31-i határidő 2009.  

           szeptember 30-a legyen. 
Határidő: 2009. augusztus 13. 
Felelős:     A bizottság 
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6.) Egyebek: 
Dr, Cserényi Péterné MOB elnök 
Jól sikerültek a lovas programok. 
A Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor megnyitotta kapuit. Sok felajánlás érkezett. 
Lajosmizse lakossága igyekszik a kiadásokon enyhíteni. 
Guti Istvánné bizottsági tag (Műv. ház igazgatója) 
Szeptember 12-én lesz a Kunok Világtalálkozója Kiskunfélegyházán. Lajosmizséről 
szóló prospektusokat lehet árusítani. Sólyom János vállalta, hogy helyt fog állni az 
önkormányzat képviseletében. Az önkormányzat leltárában milyen anyag van, amit el 
tudnánk vinni reprezentálni? 
Basky András polgármester 
Túl sok anyag nincs, de amik vannak, azt oda tudjuk adni. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nincs olyan idegenforgalmi lapunk, ami Lajosmizsét is képviselné?   
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Lajosmizsének nincs idegenforgalmi lapja, csak helyi lapja van.  
A helyi kézműveseket is lehetne képviseltetni ezen a találkozón. Szíjjártó Pált meg 
lehetne keresni ez ügyben. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Lehetne kis vásárló tasakokat készíttetni, amire a lajosmizsei templom képe kerülne 
fel, s ezt lehetne árusítani. 
Apró Ferenc települési képviselő 
Úgy gondolom, hogy említésre méltó, hogy a sümegi várjátékokon lajosmizsei ifjú 
(Vass Levente) nyerte a versenyt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még egyéb hozzászólás, bejelentés? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Az egészségházban lévő mosdó miért van bezárva? A kulcsot a takarító hölgytől 
lehetett elkérni, azt mondták. Amikor őt megkérdeztem, akkor átküldött egy másik 
helyre. Én egy egészséges ember vagyok, viszont ahhoz nagyon sok volt az a járkálás 
a betegek szemével, aki nehezen tud menni, illetve nagyon sürgős dolga van. 
Basky András polgármester 
Az intézmény vezetője hozta meg a döntését, amíg nem volt bezárva a WC, sok 
minden eltűnt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Úgy hallottam, hogy a Lajosmizsei Rendőrőrs megszűnik, ez igaz? 
Basky András polgármester 
Nem szűnik meg, hanem csak az ügyeletben lesz változás. Holnap jön Tarnóczy Úr, s 
beszélni fog ezekről a dolgokról. Az ügyelet kerül átszervezésre, telefonon is elérhető 
lesz az ügyeletes rendőr. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök  
Köszönöm. Más egyéb hozzászólás, bejelentenivaló van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
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