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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
28/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …../2011. (….) önkormányzati ren- 
     delete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
     alapellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
 
29/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasá- 
     gi Programja 
30/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Ön- 
     kormányzat által kiírt rendezvények támogatásá- 
     ra 
31/2011. (IV 12.) ÖIB hat. Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 
32/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. Pályzat újbóli benyújtása a Dél-alföldi Operatív 
     Program keretében tervezett, DAOP-4.2.1. kód- 
     számú. „Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra 
33/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elıké- 
     szítése irányvonalának meghatározása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. április 12-én reggel 8.00  
               órakor a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában megtartott  N y í l t   
               bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
       
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 6 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 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, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének …../2011. (…) önkormányzati rendelete  polgármester 
     a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellá- 
     tásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági  Basky András 
     Programja        polgármester 
3./ Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkor-  Basky András 
     mányzat által kiírt rendezvények támogatására  polgármester 
4./ Tájékoztatót a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl  Basky András 
         polgármester 
5./ I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújí- Basky András 
     tása Lajosmizsén és Felsılajoson” címő pályázat újbóli polgármester 
     benyújtása 
6./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Vannak térítési díj a szociálisan rászorultak által fizetendı intézményi térítési díjak 
vonatkozásában.  
Az idısek klubjáért fizetendı intézményi térítési díj (nappali szociális ellátás) 766.- 
Ft/fı/nap. 
Az étkezésért is fizetni kell térítési díjat. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési 
díja 152.- Ft. A reggeli egy adagra jutó intézményi térítési díja 150.- Ft. Az uzsonna 
egy adagra jutó intézményi térítési díja 160.- Ft. A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díja 1.227.- Ft/fı/óra. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési 
díja 145.- Ft/fı/nap. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az elmúlt évi zárszámadás alapján megvan, hogy milyen tételt hogyan kell osztani. Az 
ebéd egy adagra jut intézményi térítési díj 152.- Ft. Ezt azért tudták ennyire kevésre 
lehozni, mert átszerveztük a szolgáltatót. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 1 %-os emelése lenne megfelelı. Támogatást 
nem kapunk, 1 %-ból ennyi térítési díj nem jön be, muszáj 2 %-ra javítani. 
Az étkeztetést 16 %-ról 20 %-ra kellene felvinni. Ha most alacsonyak a szolgáltatási 
díjak, akkor a jövıben nem tudjuk megoldani a szolgáltatást. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az a kérdés, hogy ezt hogyan tudják befizetni? 
Rostás Anita csoportvezetı 
50 eFt-os jövedelemnél ez 8.000.- Ft. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az étkeztetésre 4 %-ot kell rátenni, a jelzırendszeres házi segítségnyújtásra 2 %-ot, a 
nappali ellátás marad, a nappali étkeztetés 23 %-ra módosul. 
Basky András polgármester 
Egy adag ebéd 152.- Ft, reggel 150.- Ft, ez miért van így? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Eltér a szolgáltató és attól függ, hogy milyen tételszámokat tesznek bele.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem a jelenlevıket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az anyaghoz? 
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a térítési díjak módosítását úgy, hogy az 
étkeztetés 20 %-ra módosuljon, jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2 %-al 
emelkedjen, nappali szociális ellátás maradt, nappali szociális ellátás mellett étkezést 
is biztosítanak, ez 23 %-ra módosuljon. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
28/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Város Önkor- 
 mányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szoci- 
 ális alapellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módo- 
 sítását elfogadja az elıterjesztés szerint az alábbi módosításokkal: 
 - étkeztetés 16 %-ról    20 %-ra emelkedjen 
 - jelzırendszeres házi segítségnyújtás 20 %-ról 22 %-ra emelkedjen 
 - nappali szociális ellátás mellett étkeztetést 
             is biztosítanak, ez 19 %-ról   23 %-ra emelkedjen 
 
 Határid ı: 2011. április 13. 
 Felelıs:     Bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A jelenleg hatályos Gazdasági Programunk 2007-ben készült, 2007-2013-as idıszakra 
szól. Ebben mindig megújításra kerülnek a gazdasági körülmények. A 
megváltozásához aktualizálni kell a programokat. Ez köszönhetı a statisztikai adatok 
megváltozásának. Megvalósult a bölcsıde, illetve új fejlesztési lehetıségekre nyílt 
lehetıség a Széchenyi terves pályázattal kapcsolatban. 15. oldalon lévı táblázat 
mutatja a lakónépesség számát. Elgondolkodtató az aktív keresık száma. Az inaktív 
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keresık számának az alakulása nagyon elkeserítı. A gépkocsi állomány csökkenése 
Lajosmizsén elgondolkodtató. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdés, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A gazdasági aktivitásnak az adatai komoly összefüggésben vannak az iskolai 
végzettséggel. Nagyon Jó dolog az, hogy a szakmai képzettségő emberek száma 
megduplázódott, valamint a középiskolai és a felsıfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezık száma is. A népesség megtartására sokkal nagyobb figyelmet kell 
szentelni. A fiatalokat meg kell tartani Lajosmizse településen. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A népességmegtartás a munkahelyektıl függ nagy mértékben. 
Basky András polgármester 
A korosztályok összetétele is benne van ebben a táblázatban. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Erre milyen stratégiát lehet kitalálni? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Települési infrastruktúra, utaknak az állapota, szennyvíz beruházás, a munkahelyek, 
iskola, óvoda, bölcsıde, ösztöndíjak, letelepedési támogatás, elsı lakáshoz jutó fiatal 
házasok lakástámogatása. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez utóbbira van pénz a költségvetésben? 
Basky András polgármester 
Igen, van erre keret. 
Orbán Antal települési képviselı 
Önkormányzati telek van, ami kiosztható lenne? 
Basky András polgármester 
Ilyen telke nincs az önkormányzatnak. 
Orbán Antal települési képviselı 
Nem lehetne ilyen irányba elmozdulni? 
Basky András polgármester 
Arra oda kell figyelni, hogy ez rontja-e az eladható lakások eladhatóságát. Építési telek 
van, de nem önkormányzati telek. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
13. oldalon van a tőzoltó szertár felújítása és egy új funkcióval való feltöltése. Arról 
beszéltünk, hogy ezt el kellene bontani és a közhasznú dolgozókat elhelyezni 
máshová. 
Basky András polgármester 
A legjobb megoldást még nem tudjuk, erı beszéltünk valóban. Bele lehet venni, hogy 
nem felújítjuk, hanem új létesítményt alakítunk ki.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ott nagy szükség lenne parkoló házra. 
Nagyon jónak tartom az anyagot és azt, hogy az új Széchenyi tervhez illeszkedik. 
Kiegészítenivalóm, hogy az egészségügyi gépek beszerzését, illetve gépjármővek 
beszerzését lehetne-e szorgalmazni?  Bele kellene tenni a szociális alapszolgáltatások 
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terén a gépjármő beszerzést, önkormányzati gépjármőveknek a cseréjét, eszközöknek a 
beszerzését. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még valami az anyaggal kapcsolatban? 
A kerékpárút építésbıl miért maradt ki Kecskemét? 
Sápi Tamás fogalmazó 
Az megépült. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hozzáfőznivaló van-e még? 
A fiatal házasok támogatását hogyan lehetne megoldani. 
Orbán Antal települési képviselı 
Az önkormányzat felhívást tenne, hogy aki Lajosmizsén venne lakást, azt támogatnák. 
Rostás Anita csoportvezetı 
Itt hitellehetıség nincs, mindkét félnek lajosmizsei lakosnak kell lenni, maximálva 
van, hogy 100 eFt, vagy 200 eFt adható. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A tulajdoni dolgot nagyon meg kellene nézni, mert azok nagyon szigorúak, azt kellene 
megnézni, hogy lehet-e emelni. 
Basky András polgármester 
A következı bizottsági ülésre hozzuk ide ezt a rendeletet és akkor beszéljünk róla, 
hogy hogyan kívánja a bizottság ezt módosítani. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Gazdasági Programmal kapcsolatban van-e még valami? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Gazdasági Programot, s szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse város Önkormányzatának Gazdasági Programját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
29/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse Vá- 
  ros Önkormányzatának Gazdasági Programját, megtárgyalásra és  
                      elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
   
  - Bele kellene tenni a szociális alapszolgáltatások terén a gépjármő  
                          beszerzést, önkormányzati gépjármőveknek a cseréjét, eszközöknek a  
                          beszerzését. 
  -  Parkoló ház létesítése 
 
  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki 2011. évben a rendezvények 
támogatására. 200 eFt a megpályázható összeg. Az önkormányzat igénybe kívánja 
venni ezt a pályázati lehetıséget és a Lajosmizsei Napok finanszírozásához kerül. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom 
a pályázat benyújtását, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására a pályázat kerüljön benyújtásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
30/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Önkor- 
  mányzat által kiírt rendezvények támogatására 
  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Örülünk, hogy elkészült a bölcsıde. 2011. május 3-a az ünnepélyes átadás. 
77.512.257.- Ft volt a támogatás összege, a beruházás tervezett összköltsége 
86.124.731.- Ft. 
A beruházással egy idıben a pótmunkaként vizes blokk került bele, ez 4 MFt. Ez hol 
van a költségvetésben? 
Basky András polgármester 
Ezt nem lehetett belevinni a költségvetésbe. Ennek a forrását meg kell találni. Azon 
dolgozunk, hogy hogyan tudjuk kihozni a lehetı legolcsóbban azokat a pótmunkákat, 
amiket el kell végezni, pld. kerítés pótmunkái, udvar felújítás pótmunkái. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bölcsıdei bútorok része a pályázatnak? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az asztalok, székek beszerzése most van folyamatban és még egy mosdót ki kell 
alakítani, erre köteleztek bennünket. Azon kívül van még a földfeltöltés és a konyhai 
berendezés. 
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Basky András polgármester 
Föld bevitele 1 M/Ft feletti összeget vesz igénybe. Van ajánlattétel a kerítésre is. 
Bízok abban, hogy ebbıl a 17 M/Ft-ból, ami a bölcsıdére félre lett téve, ebbıl sok 
dolgot meg tudunk csinálni. Amit nem tudunk magunk megoldani és a 17 M/Ft-os 
keret terhébıl, akkor arra a tartalékalap terhére kell megoldást találni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 20 
férıhelyes bölcsıde építésérıl készült tájékoztatót. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta:  
31/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja a  
   20 férıhelyes bölcsıde építésérıl készült tájékoztatót, megtár- 
   gyalásra és elfogadásra javasolja  a Képviselı-testületnek. 
   Határid ı: 2011. április 13. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújítása Lajosmizsén és 
Felsılajoson” címő pályázat újbóli benyújtása 
II. Pályázat benyújtása a KEOP-201-4.9.0 azonosító számú pályázat kiírása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez nagyon jó dolog, s támogatandó, meg 
kell csinálni, de mi van a csatorna beruházással. Nem biztos, hogy elbírja  a 
költségvetésünk. 
Basky András polgármester 
Ez azokhoz a beruházásokhoz tartozik, amit akkor is el kell végezni, ha hitelt kell 
felvenni hozzá, mert ha energiát tudunk megspórolni, akkor ebbıl pénz marad meg. 
Ha azt mondjuk, hogy nem lépünk be ebbe a pályázatba, akkor mikor tudjuk 
megcsinálni az épületeinket, a főtést. Ha erre 25 MFt-ot tudunk nyerni, akkor inkább 
felveszünk hozzá 15 MFt hitelt, mert a legjobb döntést kell meghozni. 
Csatorna beruházással kapcsolatban annyi információm van, hogy pár napon viszik 
elbírálásra. Döntésrıl még nem tudunk semmit. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Két pályázatról van szó, egyik az általános iskola felújítása a felsılajosi 
tagintézménnyel együtt. Az elıterjesztés már beadásra került, de nem nyertük meg a 
támogatást hozzá. 
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Basky András polgármester 
Meg kell várni a pályázat kiírását. Azt mondták, hogy szeptember környékén lesz a 
pályázat kiírva. Ebbe benne volt a hıszigetelés, vakolás is. Ezt ki kell venni belıle és 
át kell tenni a KEOP-os pályázatba. A főtéskorszerősítést elsıdlegesen a központi 
épületben szeretnénk elvégezni. Szeretnénk ablakcserét, hıszigetelést, külsı 
burkolatot. Napkollektorokat kell betenni, ezt meg tudják mondani a szakértık. A 
hıforrásunk mennyire behozható? Meg kell vizsgálni, hogy az elkészült elemek 
mennyire hozhatók be a pályázatba. Szakembereknek ki kell számolni, hogy mennyi a 
hıszigetelés, mennyi az ablakcsere és azon is el kell gondolkodni, hogy az óvodát is 
bele kellene venni, vagy külön-külön kellene megoldani a bölcsıdére és az iskolára 
vonatkozóan a felújítást. Olyan céget kell keresni, aki kompletten minden felújításra rá 
tud mozdulni. Többféle variáció van feltüntetve, egyik a bölcsıdére és az 
egészségházra van, s kazáncserére vonatkozik. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az Egészségháznál a fénycsövek cseréje is szükséges, mert a kazáncsere az csak egy 
problémát old meg. Egyszerre több pályázatot kell fenntartani, hogy mit lehet 
megvalósítani. 
Basky András polgármester 
Egy ilyen beruházással, ami megtakarítást fog hozni, mindenképpen foglalkozni kell. 
Ha hitelt veszünk fel, akkor a megtakarításból kb. 6 év alatt ki tudjuk fizetni. Azt kell 
kiszámítani, hogy az önkormányzatnak melyik megoldás lesz a legjobb és a 
megtérülést mennyi idı alatt tudjuk megvalósítani. 
Iskolának a DAOP-os pályázatnál nem úgy fog megtérülni, hogy a tantermi bútorok 
lecserélésre kerülnek, hanem olyan környezetet tudunk a gyermekeknek biztosítani, 
amilyet szeretnénk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
Örülök, hogy az Egészségházat is beletették, de a futócsövek cseréjét is meg kellene 
valósítani. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A kazán mőködtetésre és a meleg víz ellátásra külön tervünk van, erre külön pénzt 
nem kellene kiadni. Napkollektorok által a főtéssel és a meleg vízzel nagyon sokat 
tudnánk spórolni. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A kazáncserével kapcsolatban ez a két ajánlat, hogy a kazánt bérbe akarják adni 
nekünk, 8 évig bérletet fizettünk és évi 219 eFt a megtakarítás. Ebbe a 8 éves 
elkötelezettségbe nem szabad belevágni sem az óvodánál, sem az Egészségháznál. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A 3 kazánnál  28 M/Ft lett volna az ajánlat, ebben a radiátor is benne volt. 
Orbán Antal települési képviselı 
Az óvodát, városházát, iskolát egy főtésre kellene rávinni. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A Városháza főtése tökéletesen mőködik, ehhez nem szabad hozzányúlni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
HBF Hungaricumnak az árajánlatával vannak komoly gondjaink. A 650 eFt-os 
árajánlattal vannak problémáink. Én elkértem azt a pályázatot, ami nem nyert. Ez a 
pályázat 2007-ben készült, ezt a mai szituációban erısen át kell dolgozni, mert már az  
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elsı oldalon ezt a pályázatot kizárnák. Ez a pályázat Lajosmizsére és Felsılajosra 
készült. Lajosmizsét illetıen ebben a régi iskola bıvítése van benne, a tornacsarnokra 
és a kollégiumra vonatkozik, valamint a tetıtérre kalkulált 600 m2-re, 1149 
gyermekre. Négy új tanterem bıvítésérıl beszélünk. Ez így nem fog meglenni. Egy 
olyan szakmai érvrendszert kell mellétenni, hogy mi azért akarunk bıvíteni, mert 
teljesen más infrastrukturális épületben szeretnénk végezni a munkánkat.  Ezt a 250 
M/Ft-ot mire költjük el, az nem mindegy. Amit a pályázatban nyerünk, azt a 
földszintre lenne célszerő elkölteni, s nem kellene akadálymentesítés. Beszélünk 
földszintrıl, elsı szintrıl, padlásszintrıl és tetıtérrıl. Az Egészségházban ezt már 
végigjártuk. Ha 600 m-re felvisszük az építkezést, akkor lift nélkül nem lehet. Ebben 
úgy kell kalkulálni, hogy teljesen át kell dolgozni. Azt javaslom, hogy ne vigyük fel a 
felújítást a tetıtérbe, hanem a földszinten legyen a felújítás. Az oktatást úgy meg 
tudjuk-e szervezni, hogy a földszinten elhelyezni a tantermeket. 
Én azt mondom, hogy igen, mert nem egy modulos, hanem kétmodulos a pályázat. 
Ebben dolgozni kell. Meg kell tervezni, hogy ebbe mit fogunk beletenni, jogi 
szakembereket bele kell vonni. Ha olyan szakértelem van, hogy közbeszerzés kell, 
akkor ezt is be kell állítani. Ami még ennek a hiányossága, hogy 3 M/Ft értékben van 
eszközbeszerzés beállítva, aminek fele Felsılajos, a másik fele is az itteni speciális 
eszközöknek a vásárlására vonatkozik. Ezt alapjaiban át kell dolgozni, hogy a 
tornateremnek a bıvítése is bele kell, hogy férjen. 
Basky András polgármester 
Mi a teljes központi résznek a felújítását szerettük volna megvalósítani, de nem fért 
bele ebbe a 300 M/Ft-ba több. Ezzel lett megbízva a HBF Hungaricum Kft, hogy 
segítse nekünk ezt összeállítani.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ami munka elkezdıdött, annak tovább kell mennie. Ez az árajánlat, ami van, nem a 
mostani helyzetre vonatkozik. Azt javaslom, hogy munkacsoportot kell létrehozni és 
ık állítsák össze a projekt tervet. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Akkor a HBF Hungaricum Kft-nek nem voltak meg a szakemberei, akik 
oktatásügyben tudtak volna ötleteket, célokat kitőzni, ami ezt a pályázatot olyanná 
tette volna, hogy befogadó képes legyen. 
Nagyon fontos lenne, hogy a beadandó pályázatokat olyan szinten tudnánk elkészíteni, 
hogy a jelenlegi minıségi elbírálásoknál sikeres legyen, és úgy kellene összeállítani, 
ami nekünk is, a városnak is, és az intézménynek is jó. Valóban szükség van azokra a 
szakemberekre, akiknek gyakorlati tapasztalatuk van, szakmai rálátásuk, hogy az 
igényeinket pályázatba tudjuk önteni úgy, hogy a saját igényeinket is kiegészítse és a 
szakmai igényt is. A szakmai csoport létrehozását nagyon jó dolognak tartom. Nagyon 
nagy változások mentek végbe, s ezek további nagy változtatásokat igényelnek ebben 
a rendszerben, iskola, óvoda vonatkozásában. A szakmaiságot a tapasztalt embereknek 
kellene figyelni. Ezt a fajta szakmai antracitást, ami van, azt itt most lehetne 
kamatoztatni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Egy szakmai csoportot kellene összeállítani, s egy jó projekt tervet, ami összhangban 
van az oktatási koncepcióval. Most elvekrıl beszéljünk, konkrétan a projekt tervet 
létre kell hozni oktatási koncepcióval együtt. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Meg kell bízni a polgármestert, hogy a projekt elıkészítésére hozzon létre egy szakmai 
csoportot és a következı képviselı testületi ülésre kerüljön kidolgozásra az anyag. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a pályázat újbóli benyújtását a Dél-alföldi Operatív program keretében 
tervezett, DAOP-4.2.1. kódszámú „Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
32/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
Pályázat újbóli benyújtása a Dél-alföldi 
Operatív Program keretében tervezett, 
DAOP-4.2.1. kódszámú. „Oktatásfejlesztés”  
címő konstrukcióra 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetének elfogadását azzal, 
  hogy a 2./ pontba kerüljön bele az, hogy „felhatalmazza a polgármes- 
  tert, hogy a projekt elıkészítésére hozzon létre egy szakmai csopor-
  tot. 
  Határidı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az energetikai pályázatot nem kellene benyújtani. Három évre van 8 milliárd keret. 
2011-re 2 milliárdot szabadítottak fel. A késıbbi alapok késıbb fognak megnyílni, s 
akkor már látjuk a csatornázás helyzetét. Azt kellene beleírni, hogy folytatjuk az 
elıkészítést. 
Basky András polgármester 
A szakmai csoport tagjainak én javaslom Józsáné dr. Kiss Irén, Nagy Erzsébet 
képviselıket, az intézményvezetıket, Dodonka Csabát és Sápi Tamást, akik pályázati 
referensek, mőszaki oldalról Szilágyi Ödön településfejlesztési iroda csoportvezetıjét. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A jegyzı asszonyt kell kérni, hogy készítse elı az anyagot. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Tárgyalja meg a bizottság, hogy milyen irányba induljon el a rendelet-tervezet 
ügyében. 
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Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 13. megrendezett helyesírási versenyen az alsó 
tagozatosok elsı helyezést értek el. 
Tájékoztatásként kívánom elmondani, hogy szerdán a kecskeméti Tv mősorában lesz 
több riport a TIOP-os pályázattal kapcsolatban. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja, hogy a KEOP-.9.0 azonosító számú pályázat kerüljön benyújtásra, de 
elıtte kerüljön sor szakmai csoport felállítására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, az alábbi határozatot hozta: 
33/2011. (IV. 12.) ÖIB hat. 
A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elı- 
készítése irányvonalának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a KEOP-4.9.0. 
  azonosító számú pályázat elıkészítését javasolja folytatni úgy, hogy  
                      kerüljön felállításra egy szakmai csoport, akinek tagjai legyenek: 

- Józsáné dr. Kiss Irén (intézményvezetı, képviselı) 
- Nagy Erzsébet pályázati referens Fekete István Általános Iskola 

részérıl 
- intézményvezetık 
- Dodonka Csaba pályázati referens 
- Sápi Tamás pályázati referens 
- Szilágyi Ödön csoportvezetı 
- Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda dolgozói 
 
Határid ı: 2011. április 13. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Basky András polgármester 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık munkáját, s mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 10.00 órakor, s 
munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 
 
        Holminé Sebık Márta sk. 
            ÖIB elnöke 
 
 
Márton Györgyné sk. 
 jkv.vez. 
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