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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. május 17-én hétfőn 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Dr. Cserényi Péterné  MOB elnök 
   Nagy Erzsébet   bizottsági tag 
   Oláh Attila   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné  bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
   Guti Istvánné   bizottsági tag 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester  
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens   
      Tengölics Judit irodavezető 
      Darányiné Tóth Enikő Gyermekjóléti Szolg.v. 
      Osbáth Barna Fekete István Ált.Isk.igazgatója 
      Dr. Szemereyné Horváth Márta 
      Marticsekné Sápi Csilla 
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, illetve módosításra javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne 
javaslatom, hogy a napirendi pontok tárgyalását szeretném felcserélni az alábbiak 
szerint: 
1./ napirendi pont a meghívó szerinti 4./ napirendi pont (Az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése). 
2./ napirendi pont (Közalkalmazottak és köztisztviselők napja rendezvény) 
3./ napirendi pontban pedig visszaáll a meghívós szerinti napirendi pontok tárgyalása 
sorrendben. 
Aki ezzel a módosító javaslattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Előterjesztő 
1./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekjóléti  Basky András 
      és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése polgármester 
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2./ A közalkalmazottak és köztisztviselők napja rendez- Basky András 
     vény        polgármester 
3./ Lajosmizse Város 2010. évi Kulturális Rendezvény- Basky András 
     naptárának elfogadása      polgármester 
4./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  Basky András 
     átfogó beszámolója a 2009. évben végzett tevékeny- polgármester 
     ségéről 
5./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámo- Kutasiné Nagy Katalin 
     lója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve jövőkép jegyző 
     felvázolása 2010-2011. évekre 
6./ E g y e b e k 
 
 
1./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Dr.CserényiPéternéMOBelnök 
Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, 
polgármester Urat kérem  az anyag előterjesztésére. 
Basky András polgármester 
Minden évben el kell készíteni ezt a beszámolót. Egységes szerkezetbe lett foglalva. 
Az elmúlt évben már a pszichológust tudtuk alkalmazni, ami nagyon jó volt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A 6. oldal 5. pont. Ellátottak köre, az igénybevételének módja témában az itt 
hivatkozott 39. § szerint a gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy szükség 
esetén kiterjed a településen élő valamennyi gyermekre. Az alapellátásra jogosultnak 
kell lenni. Kérdezni szeretném, hogy a jogosultak köre bővült-e az állandó lakosként 
bejelentkezett nem magyar állampolgárokkal. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A felsőlajosi intézményben 2008-ban volt 2 fő. 2009-ben nem volt, s 2010-ben nincs 
ilyen nem magyar állampolgár gyermek az óvodában. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény van-e? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az elkészített beszámolót nagyon jó szakmai anyagnak tartom. Az anyagok új 
felépítés formájában készülnek, ez megkönnyíti a munkánkat. 
A felsorolt pontok között a jegyzői hatáskörben tett gyámügyeket nem találtam. 
A 4. oldalon szeretném kiemelni, hogy ez az anyag mutatja meg, hogy Lajosmizsén 
milyen problémákat vet fel, hogy a lakosság összetétele milyen szociális háttérrel 
rendelkezik. 870 gyermek volt jogosult gyermekvédelmi kedvezményre.  
A 6. oldal arról szól, hogy a külső és belső változások hogyan hatottak a szervezeti 
formára. Megállapítható, hogy jó az önkormányzat dolgozóinak a szakképzettségi 
aránya (100 %-os). 
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A 8. oldalon gondozásban lévők száma meg van határozva, és a gyermekek 
veszélyeztetettségének okai is fel vannak sorolva. Az anyag is tartalmazza, hogy az 
intézményekben egyre hatékonyabb a munka, ez annek köszönhető, hogy az 
intézmények együttműködnek. Ebből az anyagból azt hiányolom, hogy a védőnők 
munkájáról nincs benne leírás, pedig a védőnők is komoly munkát végeznek. 
A 10. oldalon van leírva az ügyfélforgalom az intézményben. A gyermekjóléti 
szolgáltatást igénybe vevők száma 225 fő és 2227 alkalommal vették igénybe. Ez 
alapján napi 6 eset jut az év minden napjára. 
Az óvodánál nagyon támogatom, hogy a nevelési tanácsadó jól működik Lajosmizsén. 
Nekem nagyon szimpatikus, hogy a gyermekvédelmi munkát segítik a civil 
szervezetek és a CKÖ. 
A felsőlajosi tagintézmény is megfogalmazza, hogy azt szeretnék, amit eddig, ez 
nagyon fontos lenne. 
Nekünk nagy segítség lenne az iskolapszichológus alkalmazása a továbbiakban. 
Az iskola is szeretné a jövőre vonatkozóan a nevelési tanácsadó bevezetését. 
Gyámhivatal: A 2006-os év volt a legjobb a számadatok alapján, 2007-2008. ingadozó, 
utána emelkednek a számok. 
Az utolsó mondatot emelném ki: A feladatunk bővül a törvény szerint.  
Szeretném megköszönni a szakemberek munkáját, nagyra értékelem azt, amit a 
számok és az anyag mutat. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az első olvasatkor benne szerepelt a jegyzői gyámhivatali munka, de szerkesztési hiba 
miatt kimaradt belőle. 
Posfay Péter tanácsos 
A törvényalkotónak a hatáskört telepíteni kellett, az elmúlt évben 4 eset volt. Általában 
akkor jönnek hozzánk, amikor már minden lehetőséget megpróbáltak. Ha családon 
belüli erőszakos cselekmény alapján azt állapítjuk meg, hogy kiskorú a veszélyeztetett, 
akkor a feljelentést meg kell tenni. Mindkét felet meg kell hallgatni és ezeket 
továbbítani kell a rendőrségnek. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyéb észrevétel, kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, a határozat-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
19/2010. (V. 17.) MOB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermek- 
védelmi feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az önkormányzat gyermek- 
  jóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelését elfogad- 
  ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
A közalkalmazottak és köztisztviselők napja rendezvény 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A polgármester Úr kérésére vetődött fel e téma. Megkérem, hogy terjessze a bizottság 
elé a témakört. 
Basky András polgármester 
Vannak olyan dolgozók, akik a Pedagógus Nap alkalmából nem köszönthetők és az 
önkormányzat kötelékébe tartoznak, - pld. konyhai dolgozók, - s nekik nincs 
megköszönve az éves munkájuk. A Pedagógus Napot megtartanánk a kollégium 
ebédlőjében szokásosan, de emellett lenne június végén egy közalkalmazotti nap is. Ez 
a nap alkalmas lenne arra, hogy akik itt dolgoznak, beszélgetni tudnánk velük. 
Mindenki, aki közalkalmazott, vagy köztisztviselő, ezen a napon lenne köszöntve. 
Ennek megrendezésére különböző helyszínek merültek fel:  
1./ foci pálya 
2./ óvoda udvara 
3./ egészségház udvara 
Kérdés az, hogy hogyan oldanánk meg. Főzés része lenne a történetnek. Közvetlen 
találkozás lenne, és itt mindenkinek tudnánk köszönetet mondani az elvégzett 
munkájáért. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A költségvetésben hol van elkülönítve erre pénzösszeg? 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat költségvetéséből tudnánk megoldani. Ha ezzel egyetértenek, kérek 
javaslatot, mi a vélemény erre vonatkozóan? 
Kocsis Györgyné bizottsági tag (óvodavezető) 
Jó ötletnek tartom, de intézménybe nem vinném be, a Sportpálya területét javaslom 
inkább erre a célra igénybe venni. Amikor mi készülünk a Pedagógus Napra, örülünk, 
hogy elmegyünk a kollégiumba, ebédet kapunk, de a dadusok, konyhai dolgozók ebből 
kimaradnak, s így ők is lennének köszöntve.  
Basky András polgármester 
Ezt azoknak szervezzük, akik el tudnak jönni, elfogadják ezt a meghívást. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Támogatom az ötletet. 
Marticsekné Sápi Csilla 
A felsőlajosi intézmény részéről is köszönjük, és támogatjuk ezt a javaslatot. 
Guti Istvánné (bizottsági tag) Műv. ház igazgató 
Időpontot kellene megbeszélni, javasolnám az intézményvezetőknek, hogy az 
igényfelmérést tegyék meg, hogy milyen létszámmal és milyen programmal 
készüljünk. 
Basky András polgármester 
A Pedagógus Nap június első vasárnapja. Az óvodának a szülői munkaközösségével 
szeretnénk felvenni a kapcsolatot és a pedagógusokat meghívnánk erre a napra. Arra 
kérek választ, hogy az elvet jónak tartanánk-e? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Egyetértünk az elképzeléssel. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van.-e még egyéb kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
tudomásul vesszük az előterjesztést. 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2010. évi Kulturális Rendezvény Naptárának elfogadása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kiegészítenivalója. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag (óvodavezető) 
Az óvoda vonatkozásában a legközelebbi rendezvény a gyermeknap május 27-én a 
központi óvodában. Az óvodai gyermekeken kívül más gyermekeket nem tudunk 
fogadni, csak a szülőt és a kistestvért. Úgy kellene módosítani a kiírást, hogy óvodás 
gyermekeknek szól a rendezvény és „óvodába járó gyermekek részére”. 
Azt a gondolatot támogatom, hogy a jelentősebb rendezvények kerüljenek fel a 
rendezvénynaptárba. Ha azok a rendezvények kerülnek fel, amelyek nyitottak, azt is el 
tudom fogadni. Az lenne a jó, ha minél szélesebb körben tennénk fel a programokat. 
Ovigálán azokat a szülőket tudjuk fogadni, akiknek a gyermekük szerepel. 
A télapó ünnepség is korlátolt rendezvény és zártkörű legyen. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy a Rendezvénynaptárban meglévő rendezvények maradjanak-e benne? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ha a honlapon is fog szerepelni, akkor az egész jelenjen meg.  
Az iskola programjába vegyük fel 2010. május 31-i dátumot, ami „nyitó konferencia” 
lesz az „iskolai tehetséggondozás” terén, „novemberben” is lenne „egy ilyen szakmai 
konferencia” decemberben pedig egy jótékonysági gála a „Gyermekekért Plusz 
Alapítvány” keretében. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Rendezvénynaptárban nem szerepel a Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor. 
Basky András polgármester 
Azért nincs benne, mert nem kérik a részükre megállapított 200 eFt önkormányzati 
támogatást sem.  Javaslat volt, hogy a tűzijáték előtt kellene egy zenekart meghívni. 
Többféle név felmerült. 250.000 forintunk van az egy órás előadásra. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A tűzijáték előtt hány zenekar van? 
Guti Istvánné bizottsági tag /Műv. Ház igazgató/ 
A pályázati pénz felfüggesztésre került, 1.400.000.- Ft van, amivel gazdálkodni 
tudunk. 500 eFt lesz felhasználva a Lovas Napokra. 
Az idén teret kapnak a veterán motorosok is, megpróbáljuk az Ő igényüket is 
kielégíteni. Augusztus 21-ei nap két helyszínen lesz: a Lovas Nap a Táltos Birtok 
Alapítvány területén, és az Iskola-tó partján lenne a szabadtéri színpad. 120-130 
motoros jelezte részvételét. Az Ő igényük alapján Rock zenekarokra gondoltak volna. 
A Csutorás Népzenei Tábor által el nem fogadott 200 eFt támogatási összeg olyan,  
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mint a talált pénz, s így a tűzijáték előtt tudunk egy olyan koncertet szervezni, ami 
megmozdítaná a közönséget. Minél későbbre halasztjuk ennek a tervnek a 
konkretizálását, annál nehezebben találunk együttest. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Javaslom, fogadja el a bizottság határozatilag, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban jóváhagyott, - a Művelődési és 
Oktatási Bizottság javaslata alapján - a Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor 
részére megítélt támogatás annak fel nem használása miatt kerüljön át Lajosmizse 
Város Művelődési Házának költségvetésébe azzal, hogy a Lajosmizsei Napok 
rendezvényének megtartásánál ez a 250.000. - Ft kerüljön felhasználásra. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy mi legyen felvéve a rendezvénynaptárba, a programok zárt körben 
legyenek, vagy sem. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az jó, ha minden program fenn van, csak el kellene különíteni, hogy zártkörű, vagy 
nem. 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse város 2010. évi Kulturális Rendezvény Naptárát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
20/2010. (V. 17.) MOB hat. 
Lajosmizse Város 2010. évi Kulturális  
Rendezvény Naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város 2010. évi Kul- 
  turális Rendezvény Naptárát elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. május  19. 
  Felelős:      A bizottság 
 
 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki az előterjesztés 2. számú mellékletét (Lajosmizsei Napok 2010. évi 
programtervezete) elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
21/2010. (V. 17.) MOB hat. 
Lajosmizsei Napok 2010. évi 
programtervezete 
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HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napok 
   2010. évi programtervezetét /előterjesztés 2. melléklete/ elfogad- 
   ja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek. 
   Határidő: 2010. május 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy a Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor részére 
korábban a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
által megítélt 250.000.- Ft-os támogatás annak fel nem használása miatt kerüljön át 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költségvetésébe azzal, hogy a 
Lajosmizsei Napok rendezvényének megtartásánál kerüljön felhasználásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2010. (V. 17.)  MOB hat. 
A Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor 
részére megítélt 250.000.- Ft-os támogatás 
átcsoportosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,   
                      hogy a Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor részére korábban a  
                      Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület  
                      által megítélt 250.000.- Ft-os támogatás annak fel nem használása miatt 
  kerüljön át Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költség- 
  vetésébe azzal, hogy a Lajosmizsei Napok rendezvényének megtartá- 
  sánál kerüljön felhasználásra.  
 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2009. 
évben végzett tevékenységéről 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit készítette a beszámoló előterjesztését. Kérdezem a jelenlevőket, hogy van-
e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? 
Oláh Attila bizottsági tag 
Jónak és tartalmasnak tartom a beszámolót. A számszaki részhez érve megállapítható, 
hogy a dologi kiadások alatta maradnak a tervezettnek. Kérdezem az intézmény  
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vezetésétől, hogy a fel nem használt pénzek hiányát nem érzi a Művelődési Ház? Mi 
indokolta az elmaradást? A szakmai teljesítménye, akár alaptevékenységet nézünk a 
Művelődési Háznál, akár a bérleti díj plusz bevételeit, dicséretre méltó. 
Mi az oka az előirányzott dologi kiadások teljes mértékű fel nem használásának? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Évközben is volt szó megszorító intézkedésekről. A tervezett bevételeinket 
túlteljesítettük, de elestünk a tánciskolai bérleti díjaktól. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Lényegre törő, áttekinthető képet adott a beszámoló a munkájukról. A Művelődési 
Háznak a menedzser politikája jó, mert költségvetésből, pályázati pénzekből 
működnek, ezeket nagyon jól tudják hasznosítani. A könyvtárnak az adataiból látszik, 
hogy valójában ebben az internetes világban a mutatók láttatják velünk, hogy 
növekednek a felhasználók. 
Az előterjesztés 6. oldalán vannak a számítógépes szolgáltatások felsorolva. 2009-ben  
egy ingyenes internetes felhasználó tanfolyamot szervetek, s ennek lesz-e folytatása? 
Az intézmény informatikai látogatottsága jó, ami annak tudható be, hogy Lajosmizsén 
sok a kevesebb pénzű ember, s ez egy jó lehetőség, hogy Lajosmizsén van internet 
hozzáférhetőség.  Ezt mennyire lehetne bővíteni? 
Az önkormányzat részéről köszönet, hogy a helyi lap munkáját ellátja a Művelődési 
Ház. 
Elkészült egy anyag, mely a települések kulturális helyszínének felmérése. A 
„Kistérség” nagyon jó, hogy van és a „Kerekasztal” is. A pályázathoz gratulálok. A 
rendezvénynaptár nagyon fontos, hogy lesz. 
Az előterjesztés 10. oldala visszaemlékezik, hogy milyen rendezvények voltak 2009-
ben a Művelődési Házban. 
Az előterjesztés 11. oldal. Az óvodások minden évszakban megjelennek kiállításokkal. 
Biztosan az iskola is rendelkezik annyi anyaggal, hogy be tudna szállni a kiállításokba. 
Az intézmény a 2009. évet sikeresen zárta, köszönjük a munkát, további sok sikert 
kívánok.  
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
Az intézmény nevében köszönöm a Művelődési Ház sokrétű, hasznos tevékenységét, 
amit a korosztályunk oktató-nevelő munkájához hozzátesz. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A TIOP-os pályázat elhúzódó, elszámoló rendszere folyamatban van. A napokban 
készült el a statisztika, hogy ez ideig az internethasználók száma növekedett. Ez 
valóban hasznos, hogy van ilyen lehetőség. 
Valóban a Közkincs „Kerekasztal”, jól működő, az intézmények tevékenységét 
elősegítő forma. Én szoktam elmenni képviselni a várost. Mindig más helyen ismerjük 
meg más települések közkincseit. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még a napirendhez? 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy aki Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára átfogó beszámolóját a 2009. évi tevékenységéről elfogadja, megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
23/2010. (V. 17.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2009. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Művelődési 
  Háza és Könyvtára 2009. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámo- 
  lóját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, 
kiegészíteni való? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A Hivatal részéről a beszámolót a legrövidebb terjedelemmel próbáltuk meg 
elkészíteni. Most azonban egy új elemmel bővült, mert a 2. oldalon benne szerepel a 
vezetői referens beszámolója is. 
Szóbeli kiegészítés: Az ÁROP 1/A/2. jelű, „Hivatal fejlesztése” című pályázatról nem 
szóltunk. Annak megvalósulási időpontja 2010. február 28. volt, de arra kértünk 
határidő módosítást. A teljes pályázat befejezése 2010. augusztus 31-re várható. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Sok kritikát kapunk. A képviselő-testületi ülésekről nincs részletesebb információ a 
honlapon, nincsenek fenn a bizottsági dokumentumok, nem naprakész az 
önkormányzat tájékoztatás szempontjából, nincsenek fenn a határozatok, amik 
elhangzanak a képviselő-testületi ülés napján. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ezeknek az anyagoknak a frissítése az én feladatkörömbe tartozik. A honlapra egy 
jegyzőkönyv akkor kerülhet fel, amikor már a hitelesítők is aláírták, s visszajön 
hozzánk. Az áprilisi anyag nincs fenn, márciusig fenn van a honlapon. A meghívók is 
fel vannak helyezve a honlapra. A hatályos rendeletek anyaga is naprakész. Az 
aktuális információk is naprakészek. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A 15. oldalon szerepel, hogy a szálláshely-szolgáltatók száma 8 fő, egyéb szálláshely-
üzemeltetők száma 5 fő. Ezzel a 13 fővel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy 
ezek mennyire központi jellegű szálláshelyek, vagy inkább magánházak. 
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Turupuli Péterné hatósági irodavezető 
Szálláshely üzemeltetők lettek a magánházak is. Egyéb szálláshelyek a falusi 
szálláshelyek lettek. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztést elfogadja és a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
24/2010. (V. 17.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve 
jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri 
  Hivatalának beszámolóját a 2009. évben végzett munkájáról, illetve 
  a 2010-2011. évekre vonatkozó jövőkép felvázolását elfogadta, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Egyéb 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Lajosmizsei Napok keretében szoktuk köszönteni azokat, akik valamilyen kerek 
évfordulóval rendelkeznek. Van most ilyen? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Angi néni a napokban volt 80 éves. 
Basky András polgármester 
Meg kellene hívni Őt a képviselő-testületi ülésre és köszönteni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van egy kisfiú, akinek az ős sejt beültetésére történő műtéthez gyűjtésre kezdtünk, 
kérdezem, hogy hol tartunk most? 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat ad 100 eFt-ot. Én javaslom, hogy a képviselő-testületi ülés előtt 
szedjük össze a képviselők által adományozni kívánt pénzt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Legalább két hónap telt el az óta, s nem adtuk oda a képviselők által felajánlott 
támogatást. 
Basky András polgármester 
A PET palackokról összegyűjtött kupakok értékesítésében segítettem a kisfiú 
édesanyjának. A PET palackok gyűjtése is folyamatos. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mennyi időn belül kell ideiglenes lakcímet létesíteni? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Megkérem Bíró Éva kolléganőmet, hogy nézzen utána. 
Bíró Éva népesség nyilvántartási ügyintéző 
Ha EU-s államból jön, 90 napot meghaladó időt tölt, az Idegenrendészeti Hivatalnál be 
kell mutatni a kártyáját. Aki ideiglenes lakcímmel rendelkező munkavállalót alkalmaz, 
köteles bejelenteni, de nem kell, hogy nyilvántartásba vegyük. Ha ő nem jelentkezik az 
Idegenrendészeti Hivatalnál, akkor nem kell nyilvántartásba venni. 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola igazgatója 
A Hírlap 4-5. oldalán van szép megjelenésünk. A honlap naprakész, 14 fő érettségije 
folyik Lajosmizsén és 14 fő informatikusképzésen vesz részt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, bejelentenivaló, hozzászólás. Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
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