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     tanévben indítható kollégiumi csoportok számá- 
     nak meghatározása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. június 21-én, 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 
      Nagy Judit irodavezető 
      Tengeri Dalma tanácsos 
      Veszelszkiné Nagy Erika megbíz.int.vez. 
      Osbáth Barna Ált. Isk. igazgató 
      Sólyom János  
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Kérem, hogy Csordás László Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármesterére 
néma felállással emlékezzünk.  
Köszönöm. 
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./ Fekete István Általános Iskolában a 2010/2011-es tanév- Basky András 
     ben indítható kollégiumi csoportok számának meghatá- polgármester 
     rozása 
2./ A TIOP-1.1.1-07/1—2008-0923 „Professzionális oktatás Basky András 
     elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános polgármester 
     Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. támogatásra 
     ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának  
     kiválasztása 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben indítható kollégiumi 
csoportok számának meghatározása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az anyagot Nagy Judit irodavezető készítette, kérdezem, hogy van-e 
hozzáfűznivalója? 
Nagy Judit irodavezető 
Nincs hozzáfűznivalóm, minden részletesen szerepel az anyagban. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság tagjainak, illetve a jelenlevőknek van-e hozzáfűznivalójuk? 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
A négy csoport indítása elegendő. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb hozzászólás van-e a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezetet 
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: 
25/2010. (VI. 21.) MOB hat. 
Fekete István Általános Iskolában a  
2010/2011-es tanévben indítható kollégiumi  
csoportok számának meghatározása 

HATÁROZAT 
  A művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskolában 
  a 2010/2011-es tanévben indítható kollégiumi csoportok számának meg- 
  határozására vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel 
a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. támogatásra 
ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést. az anyaggal kapcsolatban van-e 
kiegészítenivalója? 
Tengeri Dalma tanácsos 
Nincs kiegészítenivalóm. 
Dr.Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérem Osbáth Barna Ált. Iskola Igazgatóját, hogy mondja el véleményét az anyaggal 
kapcsolatban. 
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Osbáth Barna Ált. Iskola Igazgatója 
Én ehhez nem tudok hozzászólni, ez közbeszerzés. Ez Tengeri Dalma és a hivatal 
dolgozóinak hozzáértésével készül. Közbeszerzési informatikai pályázatról van szó, a 
szerződést még nem kötötték meg velünk. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói készítik, én rájuk támaszkodom. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Három árajánlat érkezett be: 
1./ Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft  312.500.- Ft 
2./ K&Z Horizontál Kft       500.000.- Ft 
3./ HBF Hungarcium Kft       310.000.- Ft 
Én azt javasolnám, hogy a HBF Hungaricum Kft-vel történjen meg a lebonyolítás. Ezt 
az eddigi együttműködésünk indokolja. Kérem a bizottság tagjait, hogy mondják el 
véleményüket. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Nem lenne-e célszerű kipróbálni a Dél-Alföldi Fejlesztési Közbeszerzési Tanácsadó 
Kft-t. Van mit kockáztatnunk, ha nem a HBF Hungaricumot részesítenénk előnyben? 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha valami jól működik, akkor mi indokolja, hogy másikat is kipróbáljunk. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Felvetés volt. 
Basky András polgármester 
A HBF Hungaricum Kft már több pályázatot elkészített precízen, pontosan. Ha van 
egy ilyen kapcsolat, akkor ezt erősítsük és bizalommal fordulunk hozzájuk. Sok 
pályázatot készítettek és problémamentesen végezték. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Azért támogatnám a HBF Hungaricum Kft-t, hogy ez a közbeszerzés megvalósuljon. 
Ehhez olyan szakemberekkel kell dolgozni, akikkel nem kell olyan dolgokat 
egyeztetni, ami húzná az időt, és szeptemberben meg tudna valósulni ez a projekt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A határozat-tervezet 1./ pontjában szerepel, hogy „Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a ……. kiegészítésként HBF 
Hungaricum Kft-t írjunk be. 
A határozat-tervezet 2./ pontjában szerepel, hogy „Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolításáért a HBF Hungaricum Kft-t megillető 310.000.- Ft  megbízási díjat … 
kiegészítések kerüljenek. 
Aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt - az alábbi 
határozatot hozta: 
26/2010. (VI. 21.) MOB hat. 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 „Professzionális oktatás 
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános 
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. támogatásra 
ítélt pályázat – a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának  
kiválasztása 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődés és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-terve- 
  zetét elfogadja az alábbi kiegészítésekkel: 
   

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
HBF Hungaricum Kft-t a TIOP-1.1.I-07/1-2008-0923 kódjelű,  „Pro- 
fesszionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános 
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. pályázat közbeszerzési eljárá- 
sának teljes körű lebonyolításával. 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  

           közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáért a Hungaricum Kft-t   
          megillető 310.000.- Ft megbízási díjat Lajosmizse Város  
          Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről szóló I/2010. (II. 18.)  

rendelete Általános tartalékok terhére és hitelfelvétellel biztosítja. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal- 
mazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2010. június 23. 
Felelős:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Iskolapszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tengeri Dalma készítette az előterjesztést.  Kérnék erről tájékoztatást. 
Tengeri Dalma tanácsos 
A többcélú társulás ezt az anyagot a múlt héten tárgyalta. Úgy döntöttek, hogy akkor 
támogatják ezt a fél fős pszichológusi álláshely betöltését, ha minden önkormányzat 
hozzáteszi a saját részét. Az önkormányzat részéről ez a költség 221.618.- Ft lenne a 
2010-2011.-es tanévre. Ezen összeg az általános tartalék terhére biztosítható. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az iskolapszichológusi feladatellátás státusz fejlesztésére vonatkozóan az 
előterjesztés határozat-tervezetét 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: 
27/2010. (VI. 21.) MOB hat. 
Iskolapszichológusi feladatellátás 
státuszfejlesztése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az iskolapszichológusi feladatellá- 
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  tás státuszfejlesztésére vonatkozóan az előterjesztés határozat-tervezetét 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek. 

Határidő: 2010. június 23. 
Felelős:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Itt van körünkben Sólyom János képviselő-testületi tag, s kulturális rendezvények 
ajánlásával szeretné gazdagítani a jelenlevők látókörét. Felkérem, tegye meg. 
Sólyom János települési képviselő 
A Kiskun Önkormányzati Konzorciumi ülésre el szoktam menni. A legutóbbi gyűlésen 
a következőkre kaptunk javaslatot. Július 10-én arató verseny lenne 
Kiskunfélegyházán. 8-20 fő lenne az induló résztvevő. Lajosmizse ha úgy gondolja, 
hogy részt vennénk, akkor a népi táncosok elmennének. 
A következő ilyen program szeptember 9-e lenne Ópusztaszer. Sokkal több 
önkormányzat venne részt, mint Kiskunfélegyházán. Közel 30 önkormányzat várható, 
hogy részt vesz az egész napos rendezvényen. Különböző vetélkedések lennének, 
íjászat, sütés, akrobata program, népi táncosok, stb. 
Kiskunkapitány választás szeptember 11-én lenne Kunszentmiklóson. 
Én mindhármat tudnám javasolni. Ezek olyan lehetőségek, ahol a különféle 
önkormányzatok dolgozói, népművelői, táncosai egymással baráti kapcsolatot 
tudnának egymással teremteni. Ha teljesen magunkba zárkózunk, nem leszünk 
nyitottak a körülöttünk levő események iránt, akkor kevés a lehetőség arra, hogy baráti 
kapcsolatot teremtsünk. 
Itt javasolnám a jelenlévőknek és a döntéshozóknak, hogy valamelyik lehetőséget 
használjuk ki, mert olyan kapcsolatok alakulhatnának ki, melyek a későbbiekben 
gyümölcsözőek lehetnek. 
Jász kapitányválasztás a múlt héten volt. Hortiné Bartó Edit és Dr. Dobos Lászlóval 
megbeszéltem, hogy egy színes előadást tartanának szeptember 2-án délután 4 órakor. 
A dísztermet megtöltenék műsorral. 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérném Sólyom János Urat, hogy a reklámfilmről számoljon be. 
Sólyom János települési képviselő 
A hazai turizmus című filmet Légrádi Gábor vezette. Bemutatták a méhészetet, a 
cukrászsütemények készítését. Légrádi Gábor feltette a kérdést, hogy szeretné 
meghallgatni a lajosmizsei orgonát. A polgármester Úr bemutatta a Városházát. El volt 
csodálkozva, hogy milyen szép a Gerébi Kúria. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Mindhárom rendezvény igényelné a népdalkórusok műsorát. 
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Sólyom János települési képviselő 
Ópusztaszeri rendezvény szeptember 9-én lesz. Itt a táncosok és a népdal énekesek is 
felléphetnek. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Sólyom János Urat, hogy vegyen részt a MOB üléseken, s számoljon be, ha 
van valami új rendezvényen való részvételi lehetőség. 
Sólyom János települési képviselő 
Köszönöm. Szívesen elfogadom a meghívást, s igyekszem részt venni a MOB 
üléseken, s új közművelődési információkkal szolgálni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyéb hozzászólása van-e még? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Két olyan dokumentum van, aminek a határideje lejárt. Egyik a települési egyenlőségi 
program, a másik az intézményi intézkedési terv. Jó lenne, hogy ha napirendre tűznénk 
minél előtt.  Azért lenne fontos, hogy minél előbb napirendi pontra kerüljön 
önkormányzati szinten, mert több helyről kaptuk azt a  jelzést, hogy meg fog jelenni a 
helyzetelemzési kompetencia alapú pályázat, s ezekre a dokumentációkra szükség lesz 
ehhez a pályázathoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy mi a helyzet a kollégiumnál a tetőszerkezettel a konyha 
vonatkozásában? 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
Amikor esik az eső, mindig beázik, javítani nem lehet, csak úgy, ha újraszigetelik.  
Basky András polgármester 
Az lenne a jó, ha testületi ülésen megszavaznák, hogy ezt a munkát elvégezhetnénk. 
Két árajánlatot kértünk be erre vonatkozóan. Az intézmény saját keretének a terhére 
kellene megjavítani, mert ez van benne a határozat-tervezetben, de az intézmény 
(kollégium) ezt nem tudja elvégezni a saját költségéből, mert az intézmény működését 
nem veszélyeztetheti. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az iskola környéke szépen rendbe van hozva, a kerítés is. A kollégium előtti kereszt 
kerítésének készítése hol tart? 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola igazgatója 
A keresztet szeretnénk kerítéssel körülzárni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az iskola nem ázik be? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A régi épület a toldásnál beázik. Ezt a jövő héten javítják. 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvezető 
A nyílászárók cseréjére benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert, erről még hivatalos 
értesülésünk ugyan nincs, de már információink vannak, pedig nagyon nagy 
szükségünk lett volna rá, mert a kollégium ablakai nagyon rossz állapotban vannak. 
 
 



- 7 – 
 

Kocsis Györgyné óvodavezető 
A Szent Lajos úti óvoda is beázik, a faszerkezet cseréjére lenne szükség. Megnézettük 
szakemberrel Az első nagy esők alkalmával cserepeket kellett cserélni. A kis épület és 
a fő épület toldásánál komoly gondok vannak. 
Basky András polgármester 
A felújításos pályázatokból nem nyertünk. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Mint pályázati referens, az a tapasztalatom, hogy Lajosmizse nem tartozik a hátrányos 
helyzetű települések közé, mert a kistérségbe benne vagyunk, és fentebb emel 
bennünket, mint ahogy vagyunk, ezért nem tudunk nyerni több pályázatunkkal sem. 
Nagyon jó, hogy az egészségház rendben van, de a szülő társadalomban nagy az 
elégedetlenség az iskola vonatkozásában. A szülők is segítenek, de várják ebben a 
segítséget. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A szeptember 9-i Ópusztaszeri Kiskun Önkormányzatok rendezvényére delegáljunk 
valakit. Én javaslom Sólyom János Urat.  
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A csoportok fellépését az anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé, mert az úti 
költség gondot okoz Ópusztaszer vonatkozásában.  
Birinyi Úr üdvözölt bennünket. Azért nem tartották meg nálunk a Csutorás 
Nemzetközi Népzenei Tábor műsorát, mert az ingyenes szálláslehetőséget 
kihasználták. Lehet, hogy jövőre nálunk fogják tartani ezt a rendezvényt. 
Sólyom János települési képviselő 
Egy észrevételt szeretnék elmondani. A régi Városháza épülete nincs szellőztetve, 
nedvesednek a falak, nincs levegőztetve, ezért az épület falainak állaga keményen 
romlik. Ez ellen valamit tenni kellene, mert tönkremegy a régi városháza épülete teljes 
egészében. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm az észrevételeket, bejelentéseket. Kérdezem, hogy van-e még egyéb 
hozzászólás? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Dr. Cserényi Péterné sk. 
          MOB elnök 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 



      
 
 


