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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
18/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …/2011. (….) önkormányzati ren- 
     delete az egyes szociális ellátásokról szóló 
     8/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
19/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Társadalmi Szervezetek támogatása 
20/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvo- 
     sok támogatása 
21/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 
22/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete 
     a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
23/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermek- 
     jóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
     társulási megállapodásának módosítása 
24/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvény 
     naptárának elfogadása 
25/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Intézkedési terv a Fekete István Általános Isko- 
     lában feltárt közegészségügyi hiányosságok meg- 
     szüntetésére 
26/2011. (III. 22.) ÖIB hat. Józsáné dr. Kiss Irén képviselıi indítványa 
27/2011. (III. 22.) ÖIB hat. A laboratóriumi feladtok ellátása érdekében köz- 
     remőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás 
     adása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. március 22-én, de: 9.00  
                órakor, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde –  
                központi épület, Óvónıi szobájában megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta   bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Koller Dániel   bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet    bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
   
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Nagy Erzsébet ált. isk. pályázati referens  
      Osbáth Barna Fekete István Ált. Isk. igazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Guti Istvánné Mőv. ház igazgató 
      Orbán Antal települési képvislı 
            
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy a kihelyezett ÖIB ülés 
megtartására most az óvodában kerülhetett sor.  
Több felújítást el kellett végezni, ami égetıen szükséges volt. Két éve volt a radiátorok 
felújítása és a főtéskorszerősítés. A csıtörést meg kellett oldani. Tegnap a riasztó 
rendszerünk mondta fel a szolgálatot, jön a főtésszerelı. Nyolc rendszerünk van, ami 
sorban romlik el. Nagyon elavult a rendszer. Mindenképpen azt a gondot meg kellett 
oldani. 
Az itt dolgozók szívügyüknek érzik, hogy milyen rendben fogadjuk a személyzetet. 
Most 221 kisgyermek van az óvodában, bízunk benne, hogy most is sok-sok 
kisgyermek lesz. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én is tisztelettel köszöntöm a jelenlevıket.  
Köszönjük, hogy betekintést nyerhettünk az óvoda életébe. Megállapítható, hogy itt is 
elavultak a gépészeti szerkezetek, ide is pénz kellene, felújítás, illetve pályázatok. 
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Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból mind a 7 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
  
 
 Napirendi pontok:                 Elıterjesztı 
 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
8/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 
 

3. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 

Basky András 
polgármester 
 

4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvénynaptárának 
elfogadása 
 
 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt 
közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi 
szerzıdés megkötésére felhatalmazás adása 
 
Egyebek 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 

 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A szociális törvény lehetıséget nyújt arra, hogy vizsgálatot végezzen az önkormányzat 
a bérpótléknövelı juttatásban részesülı emberek környezetét illetıen. 
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy a jogosult 
által életvitelszerően lakott - lakás vagy ház és annak - udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló 
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kötelezettség írható elı. Én nagyon pozitívnak értékelem ezt a rendeletet. 2011. év 
végéig 400 fıt érint ez a dolog. Ha ezt sikerül betartatni, akkor jelentısen 
megváltozhat az emberek környezete. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Korábban is volt az önkormányzatnak egy ilyen próbálkozása a rendszeres segélyben, 
illetve jövedelempótló támogatásban részesülık részére. Egy ember az óta is zaklat, 
amióta elutasítottuk az ı támogatását, mert nem tartott rendet. 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag CKÖ elnökhelyettes 
A CKÖ-nek volt ülése, s a CKÖ tájékoztatást kapott errıl, s a CKÖ tájékoztatta a 
cigány lakosságot, hogy ez be lesz vezetve. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hogyan reagált a lakosság erre? 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes 
Volt, aki pozitívan, volt, aki nem, viszont már elmozdulást tapasztaltunk ez irányban. 
Úgy gondolom, hogy ez helyes lesz. 
Orbán Antal települési képviselı 
Azt a problémát is látom, hogy eldobják a megvásárolt sörös dobozt és a papírokat, 
papírzacskót. Lehetne egy takarítási akciót is rendezni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes 
Április közepe felé fogjuk a környezetvédelmi napot  tartani, tavaly is volt eredménye. 
Basky András polgármester 
A KHT-hez kapcsolódóan az önkormányzat évente kétszer szokott tartani tisztasági 
napot. Külterületen és belterületen egyaránt szoktunk végezni ilyen szemétszedési 
akciót. 
A rendrakást mindenkinek teljesíteni kell, minden lajosmizseinek szükséges, azért  
hoztuk meg ezt a rendeletet, hogy mindenki magának érezze ezt a tevékenységet. 
Ösztönzı hatással lehet ez a tevékenység az emberekre. Nevelı hatással lehet ez a 
gyermekekre az iskolában és az óvodában. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Amikor ennek a rendeletnek a megalkotására javaslatot tettünk és a 
következményekrıl beszéltünk, akkor a konfliktusos területekre is gondoltunk. Ezek 
megelızésére nekünk a CKÖ-t segítségül kell, hogy kérjük. Bízom abban, hogy így 
sokat tudunk segíteni a konfliktusos helyzet elkerülése érdekében. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes 
Természetesen, én Rostás Anitának megígértem ezt a segítséget. 
Orbán Antal települési képviselı 
Azt nem lehetne megszüntetni, hogy a kirakott kukákból ne szedjék ki a benne lévı 
dolgokat? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Hogyan lehet végrehajtani ezt, ha valaki tud rá megoldást, szívesen fogadjuk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzáfőznivaló? Belevegyük-e a rendeletbe, hogy a CKÖ 
segítségnyújtására számítunk? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Nem feltétlenül szükséges. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más egyéb kérdés, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. 
(II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
18/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati  
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. 
(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellá- 
  tásokról szóló 8/2009. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosí- 
  tását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
E rendelet módosítás keretében kerül tárgyalásra a társadalmi szervezetek, egyéb 
szervezetek, rendırırs, Tőzoltóság támogatása. A 2011. támogatással kapcsolatos 
elıterjesztésben tárgyalásra kerül a háziorvosok, házi gyermekorvosok támogatása is. 
Basky András polgármester 
Tegnap az Ügyrendi és Sport Bizottság megtárgyalta a sportszervezetek támogatását, 
ezt el is fogadták. A társadalmi szervezetek részre 750 eFt szétosztható keret áll 
rendelkezésre. Kormányhivatali értekezleten felhívták a figyelmet arra, hogy ha olyan 
szervezet nyújt be pályázatot, aki képviselı, akkor nem kaphat támogatást. Így két 
szervezet nem esik bele a támogatottak körébe, egyik a Tőzoltóság, másik a CKÖ. Az 
összeférhetetlenség fennáll és a támogatás ilyen módon nem történhet meg. 
Valamilyen megoldást kell keresni erre. Közalapítványon keresztül támogatni lehetne 
ıket. A másik dolog, hogy a támogatásukra szánt összeget az önkormányzat nem 
használja fel. Hozni kell számlát az önkormányzathoz, s az önkormányzattól veszik 
fel, de nem a szokásos támogatási keretbıl, hanem más forrásból. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A Legyetek Jók, ha Tudtok Alapítvány számlájára befolyt pénzt az Idısek Napja 
megtartására szoktuk fordítani. Lajosmizse és Felsılajos lakosságának megrendezzük 
ezt az ünnepséget. 
Polgármester Úr támogatási javaslatát illetıen a második variáció nagyon jónak tőnik. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Elıször beszéljük meg, hogy az egyes szervezeteknek mennyit adunk. A Bene Víz 
Világ Alapítvány új pályázó. 
Dodonka Csaba tanácsos 
Gajdácsi Ákos szokott rendezvényeket szervezni. 
Basky András polgármester 
Végig kellene menni, hogy ki az, akit támogat a bizottság, és ki az, akit nem támogat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én úgy gondolom, hogy a tavalyi keretösszegtıl nem lehet eltérni. 750.000.- Ft áll 
rendelkezésre. Meg kell gondolni, hogy új alapítványokat, új szervezeteket bevinni 
szabad-e, érdemes-e. Azt gondolom, hogy ez nem lenne célszerő. Én értem, hogy az 
İszikék Nyugdíjas Klub idén lesz 25 éves, 100 eFt-ot kértek és a polgármester Úr azt 
a javaslatot tette, hogy más támogatási formában ez megoldható lenne. 
Basky András polgármester 
Az İszikék Nyugdíjas Klub kaphatna szakmai kitüntetést Lajosmizse Kultúrájáért, 
ezzel jár 100 eFt pénzjutalom. Ebbıl a támogatási alapból pedig adjuk a 47.000.- Ft-ot. 
Ha ez így támogatható a képviselık részérıl, akkor ez elfogadható. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Gyermekekért Plusz Alapítvány nem támogatható ebben a formában. Az iskola 
udvarának a felújítására kért 500 eFt-ot. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak 
hozzá kellene járulni, ha mindenképpen, ha nem is ebbıl a keretbıl. Ha támogatni 
tudnánk a Tőzoltóságot a tavalyi szinten, 2.900.000.- Ft, a Rendırırs többet kapna: 
853.000.- Ft-ot, a CKÖ 200 eFt-ot, Református Egyház 300 eFt-ot. Lajosmizséért 
Közalapítvány 200 eFt-ot, Tőzoltóság 2.900.000.- Ft-ot, Gyermekekért Plusz 
Alapítvány 500 eFt-ot, Legyetek Jók, ha tudtok 47.000.- Ft. Ez a javaslatom. 
Koller Dániel bizottsági tag (Tőzoltóság elnöke) 
Jeleztem a polgármester Úrnak és a bizottsági ülésen is és most is javaslom, hogy a 
Tőzoltóság szorult helyzetben van. 26 M/Ft támogatást kapunk a Belügy 
minisztériumtól, a többi támogatás a vállalkozóktól, támogatóktól jön össze. Egyre 
több vállalkozó van kényszerhelyzetben, s nem tudják tudni megadni a támogatást. Az 
önkormányzatok és a társönkormányzatok (Ladánybene, Felsılajos, Táborfalva) 
megadták az emelt szintő támogatást, az eddigi 800 eFt-os támogatás helyett 300 eFt-
ot kaptunk. Ha a Lajosmizse Város Önkormányzatától nem kapunk támogatást, akkor 
mőködésképtelen lesz a Tőzoltóság. Mindent a törvények határoznak meg, de az 
önkormányzat, mint kötelezı ellátó szerv, ezt magáénak kell érezni. 370 eFt-ba 
kerülne egy feszítı tömlı, amit gépjármővek bontására, vágására használnak. Nem 
tudjuk lecserélni a 370 eFt-os mentı tömlıt. 1,5 M/Ft volt az eszközeinknek a 
bevizsgálása, errıl tanúsítvány kell, mert ha nincs, akkor ennek jogi következménye 
van. 
Basky András polgármester 
A Tőzoltóság problémáját mindig megpróbáljuk kezelni, de itt is ugyan úgy van, mint 
máshol, hogy a támogatásokat visszavonják. Én maximálisan egyetértek a Tőzoltóság 
vezetıje által elmondottakkal. Benne van a kormány átszervezésében, hogy a 
Tőzoltóság az önkormányzathoz kerül majd valamikor. Szeretném kérni a bizottságtól, 
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mérlegelje, hogy egy kötelezı és egy nem kötelezı feladathoz mennyire tud 
támogatást javasolni. 
Koller Dániel bizottsági tag (Tőzoltóság elnöke) 
Az elmúlt évben pozitív irányba terelıdött a Tőzoltóság hírneve, ahova kellett menni, 
mindig segítettünk, de ha létszámban csökkenni kell, akkor nem tudunk megfelelı 
módon dolgozni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Javaslatom, ha nem bántanánk a meglévı szervezeteket. A Lajosmizsei Polgárır 
Egyesületnek 300 eFt-ot, a Gyermekmosoly Alapítványnak 47.000.- Ft-ot, a 
Tündérkert Alapítványnak 47.000.- Ft-ot, Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítványnak 
47.000.- Ft-ot, Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei 
Csoportjának 47.000.- Ft-ot, az İszikék Nyugdíjas Klub-ot kivennénk, Életfa 
Hagyományırzı Egyesület problémáját a Mővelıdési Ház megoldaná. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesülete nem kapott pénzt tavaly, külföldön 
próbálnak szerencsét, hogy minél nagyobb sikereket érjenek el. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nagyon kellemetlenül érzem magam többféle dolog miatt. Köszönöm, aki támogatja, 
hogy a Gyermekmosoly Alapítvány támogatást kapjon az udvar felújítására. Ez jó 
érzés. A Tőzoltóságnak nehéz évei vannak, az iskolában húsz éve élem meg ugyanezt. 
Mi ezt így vállaljuk, hogy érvénytelen a pályázat, ezért sértıdöttség van bennem, hogy 
támogatásra sem tudunk számítani, de vállaljuk a következményeket. Sok segítséget 
kaptunk a szülık egy részérıl és a polgármester Úrtól is. Sok felajánlást is kaptunk, a 
legnagyobbat a GOMÉP-tıl. A tőzoltók nagyon sok munkával segítettek. Úgy néz ki, 
hogy az udvart is be tudjuk fejezni, a térburkolat meglesz, készítik a salakpályát, 
készül szabadidıs program a gyermekeknek. Köszönöm a segítséget, az 
együttmőködést, jó szándékot, együttgondolkodást. Úgy nem szeretnék sikeres lenni, 
hogy ez más emberek rovására történjen. Ezt kérem figyelembe venni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az önkormányzat a költségvetésébıl mennyivel támogatta ezt a tevékenységet? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nem támogatta. Az alapítványi tıke és a szülıknek a támogatása által halad elıre. A 
pályázat sincs benne. Pályázat készül ugyan, de a kerékpártároló kialakításához 
pályázunk, lesz egy öltözı, akadálymentesítı. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az 500 eFt-ot mire tervezték? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Gyermekeknek mozgáselemekre és füvesítésre. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én azt szeretném a többi intézménnyel együtt, hogy ha visszavonulnánk és az 
iskolának ezt az összeget oda adnánk. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Mi, mint alapítvány, hozzájárulunk az iskola támogatásához, de a gyermekeinknek az 
üres tornatermét be kellene rendezni. A gyermekeknek fejlesztı eszközt meg 
szeretném vásárolni. Ezen belül mi, mint alapítvány segítünk szívesen, de amikor mi 
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az udvart próbáltuk rendbe tenni, mi sem kértük a többi alapítványt, hogy mondjon le a 
támogatásáról. 
Basky András polgármester 
Ha elkészül, büszkeség lesz. Egy dolgot mindenkinek tudomásul kell venni, hogy 
minden önkormányzat pénzhiányban szenved. Ha nem vesszük tudomásul, hogy 
bizonyos dolgokra futja, bizonyos dolgokra nem futja a pénz, akkor ez nem vezet jó 
eredményhez. Ki kell várnunk az eredményeket, s óvatosan gazdálkodjunk. Úgy 
gondolom, hogy Nagy Erzsébet bizottsági tagnak nincs oka arra, hogy sértıdött 
legyen. Ezt nem mi találtuk ki, azon gondolkodunk, hogy hogyan tudunk segíteni 
ennek ellenére, hogy tudjuk támogatni a Gyermekmosoly Alapítványt. A Kultúra 
Pártoló Alapítvány csak a tavalyi évben mondott le a 47.000.- Ft-ról. Mennyire 
szükséges, hogy a vadrózsák kapjanak támogatást, nem-e tudnának kapni a 
Mővelıdési Háztól támogatást? 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
Támogatást én már nem tudok adni, a fellépı ruhákhoz kellene hozzányúlni. A szülık 
is vállalták, hogy hozzá fognak járulni, de teljes egészében nem. Tavaly 
szeptemberben indultak, a létszámuk állandósult, valahonnan el kell kezdeni minden 
tevékenységet.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a társadalmi szervezetek támogatásával 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én javaslom elfogadásra az elhangzott támogatási összegeket. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
19/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Társadalmi Szervezetek  
támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a társadalmi szerveze- 
  tek támogatását az alábbiak szerint javasolja a Képviselı-testületnek 
  megtárgyalásra és elfogadásra: 
 
 - Lajosmizsei Polgárır Egyesület:     300.000.- Ft 
 - Gyermekmosoly Alapítvány       47.000.- Ft 
 - Tündérkert Alapítvány        47.000.- Ft 
 - Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány      47.000.- Ft 
 - Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület  
             Lajosmizsei Csoport        47.000.- Ft 
  - İszikék Nyugdíjas Klub Egyesület      47.000.- Ft 
     - Gyermekekért Plusz Alapítvány     500.000.- Ft 
 - Életfa Hagyományırzı Egyesület      25.000.- Ft 
 - Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület      25.000.- Ft 
 - Pedagógusok         20.000.- Ft 
 - Nyugdíjas Olvasókör       - 
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 - Bene Vízvilág Alapítvány     25.000.- Ft 
 - „Mizsei Vadrózsák” néptánccsoport    25.000.- Ft 
 Társadalmi szervezetek támogatása összesen:           655.000.- Ft 
 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés: V. Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok támogatása: 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 2010-ben 30 eFt-ot kaptak havonta. 
Ez a keret most is rendelkezésre áll, összesen: 3.960.000.- Ft. Van-e valakinek 
véleménye ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Ha ezt a pénzt megadjuk, akkor könnyítünk a helyzetükön. Ha ezt látjuk, hogy a 
következı idıszakban több támogatást kapnak központilag, akkor megszüntetjük ezt a 
támogatást. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Az orvosok bevételét lehetne növelni, hogy ha üzemi foglalkoztatási keretet adnánk 
nekik a közhasznú foglalkoztatottak keretében. A közhasznú program keretében az 
intézménybe komoly pszichiátriai problémával rendelkezı személyek kerültek be. Az 
üzemorvosok részére nem állnak rendelkezésére olyan adatok, mint a házi orvosok 
részére. Az orvosoknak a jelentıs hányada rendelkezik üzemorvosi joggal. 
Basky András polgármester 
A Kistérséggel felvettük a kapcsolatot, hogy a lajosmizsei házi orvosokkal kössön 
szerzıdést üzemorvosi vizsgálatra vonatkozóan, mert nekik adataik vannak az 
emberekrıl, hogy kinek milyen problémája van. Ez egyrészt bevétel neki, másrészt 
pedig a közhasznú foglalkoztatottakat biztonságosabban tudnánk fogadni. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Nagyon szimpatikusan hangzik. Ebben az ügyben már korábban elmozdultunk. Akkor 
is azt szerettük volna, hogy a helyi háziorvosok végezzék ezt a feladatot, de nem 
jutottunk elıre. A Munkaügyi Központ az, aki kirendeli ezt az üzemorvost. Lehet most 
is elmozdulni az ügy érdekében, meg lehet beszélni, hátha most sikeresebb lesz az 
elmozdulás. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel az orvosok támogatásával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy a 
háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok havi 30.000.- Ft támogatásban 
részesüljenek 2011. évben, (összesen: 3.960.000.- Ft), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok és  
fogorvosok támogatása 

HATÁROZAT 
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  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja, hogy a házi- 
  orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 30.000.- Ft/hó támogatás- 
  ban részesüljenek 2011. évre (összesen: 3.960.000.- Ft), javasolja a Kép- 
  viselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elıterjesztés: VI. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 
Urnafal építésére 2.5 M/Ft került átcsoportosításra. Urnasírhelyek kialakítása akkor 
történhet, amikor az urnasírhelyek értékesítésre kerülnek, s ebbıl bevétel származik. 
Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Az idei évben a bevételbe be volt tervezve, de most nem volt megfogalmazva. A 
legjobb megoldásnak tartanám, hogy a kerítést és az urnafalat is megcsinálnánk. Lehet, 
hogy elıször az egyik verziót kellene csinálni. Meg lehetne hirdetni, hogy az 
önkormányzatnál az izraelita temetı elıtti részt szeretné megvalósítani elıvásárlási 
joggal. A 2.5 M/Ft-ot felhasználnánk a kapu elıtti urnafal részre, s ha ez elkészül, 
utána lehetne az urnasírkertet, kialakítani, ha összejön a megfelelı pénzösszeg. 
300.000.- Ft az értéke egy urnasírhelynek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a 2.5 M/Ft mekkora területre vonatkozik? 
Basky András polgármester 
9,4 m hosszú területre. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény, javaslat van-e az urnafal kerítés, urnasírhely 
kialakítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja azt a javaslatot, hogy az urnafal építésére a 2.5 M/Ft átcsoportosításra 
kerüljön, s az urnasírhelyek kialakítása akkor kezdıdhet, amikor az urnasírhelyek 
értékesítésre kerülnek, s ebbıl bevétel származik, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
21/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Urnafal kerítés, urnasírhely 
kialakítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja azt a javaslatot, 
  hogy az urnafal építésére a 2.5 M/Ft átcsoportosításra kerüljön, s az urna- 
  sírhelyek kialakítása akkor kezdıdhet, amikor az urnasírhelyek értékesí- 
  tésre kerülnek, s ebbıl bevétel származik, s ezt javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet-módosítását elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
22/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a 
2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkor- 
mányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi  
  költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet-mó- 
  dosítását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Módosítani kell a társulási megállapodást. Ez a társulási díjakra irányul, mely a 
személyes gondoskodást nyújtó térítési díjakra terjed ki. Az eredeti térítési díjakról az 
önkormányzatnak kell dönteni. A személyi térítési díj elmaradásáról és csökkentésérıl 
dönthetnek az önkormányzatok külön-külön önállóan. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
23/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó  
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
  és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenn- 
  tartó Társulása társulási megállapodásának módosítását, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı:  2011. március 23. 
  Felelıs:      A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Az elıterjesztést készítette Nagy Judit irodavezetı. Minden intézménynek a programja 
benne van. Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Amennyiben nincs elfogadásra javasoljuk. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvény naptárát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
24/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse város 2011. évi kulturális 
rendezvény naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
  város 2011. évi kulturális rendezvény naptárát, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi 
hiányosságok megszüntetésére 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Tisztiorvosi Szolgálat ellenırzést tartott a Fekete István Általános Iskolában, s 
megállapította, hogy a tornaterem fele elkoszolódott, a csempék letöredezettek, a 
Dózsa Gy. ú. 100 alatt a tantermek parkettázása elkopott, a lakkréteg eltőnt, szálkás a 
parketta. Igazgató Úr leírta, hogy elkezdte ezeknek a hiányosságoknak a felszámolását, 
a festés megtörtént, a vizes blokk cseréje megtörtént, a többi pedig a rendelkezésre álló 
pénzeszközök megléte után kerül rendbetételre. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Képviselıi indítványt készítettem ebben a témában. Ezt az ÁNTSZ nem fogadja el, 
hogy folyamatos a hiányosságok megszüntetése, mert felelıs személyt és határidıt kér. 
Megjelent már az új Széchenyi tervben a zöld gazdasági program, 250 M/Ft nyerhetı 
el, a közoktatási intézmények támogatása ebben 85 %. 
Az új Széchenyi tervben a Dél-alföldi Operatív Programban 250 M/Ft pályázható meg, 
950 eFt-os önrésszel. Itt lehetıség van az iskolának az általános felújítására. 
Javaslatom, hogy dönteni kellene a két pályázat beadásáról és elkezdeni az elıkészítı 
munkálatokat. 
A pályázathoz kell energetikus, tervezı, építészmérnök, kivitelezı. 
Ezeket a szakembereket meg kell keresni, mert ha nem leszünk lépéselınyben, akkor 
bezárulhat a kör, s nem jutunk a pályázati célba. úgy kellene a munkánkat elvégezni és 
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a pályázatokat olyan szintre juttatni, hogy amikor megnyitják a pályázatok beadását, 
azonnal be lehessen adni és akkor van esélye Lajosmizsének. 
Basky András polgármester 
Amíg nincs kiírva a pályázat, addig nem tudjuk megmondani, hogy konkrétan mi lesz. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag (pályázati referens Fekete István Ált. Isk.) 
Kérdésem, hogy a pályázati prioritások hogyan állnak, mivel lehet nekünk indulni. 
Basky András polgármester 
Az anyag összeállt, több vonalon vizsgáljuk, hogy melyik pályázat irányába, merre 
lehet elindulni. Dél-alföldi régió irányába is elindultunk. Várom az információt, hogy 
az iskola felújításos pályázat tekintetében milyen irányba lehet elindulni, hogy jó 
irányba haladjunk. Javaslom, hogy két dolgot különítsünk el: 1./ Fogadjuk el a 
határozatot és rá kell orientálódni a munkára. 2./ A határozatot úgy fogadjuk el, ahogy 
le van írva. A megoldásban nagy mértékben tud módosítani egy sikeres pályázat. 
Minden erınket összpontosítani kell, mert két pályázatról lemaradtunk. Bízom benne, 
hogy most nem maradunk le. Folyamatosan dolgozunk a pályázaton, ha valakinek 
plusz információja van, akkor azt kérjük, jelezze. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én nem parkoltatnám ezt a munkát, mert már is késésben vagyunk. A két pályázatnak 
a beadhatósága érdekében az elıkészítı munkákat feltétlenül javaslom elkezdeni. 
Elfogadom az elıterjesztést. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én nagyon jónak tartom ezt a pályázatot, de a saját erıt honnan tudjuk odatenni és az 
óvodát is be lehet-e kapcsolni? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az óvodára másik pályázatot kell beadni. Elıkészítjük a pályázati anyagot és utána 
folyamatosan a forrás biztosítva lesz. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A képviselıi indítványt el tudom fogadni. 
Basky András polgármester 
A pályázat jelentıs része elszámolható ugyan úgy, mint ahogy a szeméttelep 
rekultivációs pályázatnál is elszámolhatóvá vált a költségnek egy része, ha nyer a 
pályázat. Én ezt látom jó megoldásnak, hogy készüljünk erre a pályázatra. Én javaslom 
a 6. napirendi pontot elfogadni ezekkel a feltételekkel, az indítványt nem hoznám be, 
de minden erınkkel azon dolgozunk, hogy ezt be tudjuk nyújtani. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A képviselıi indítványt is el kellene fogadni. 
Basky András polgármester 
Két külön dologként kellene kezelni a napirendi pontot. A következı testületi ülésre az 
indítvánnyal kapcsolatos elıterjesztéseket megtesszük. Az elıkészítı munkát 
folytatjuk és ha elegendı információval rendelkezünk, akkor döntéshozatalra testületi 
ülés elé visszük. 
A bizottság javasolja azt, hogy az árpilisi ülésre konkrét elıterjesztés készüljön. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
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Aki a Fekete István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi hiányosságok 
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet az elıterjesztés határozat-tervezete 
szerint elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
25/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános 
Iskolában feltárt közegészségügyi hiányosságok 
megszüntetésére 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Fekete István Általános 
  Iskolában feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére vonat- 
  kozó intézkedési tervet az elıterjesztés határozat-tervezete szerint elfo- 
  gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki támogatja a képviselıi indítványt azzal, hogy az óvodára is alkalmazzuk a 
pályázatot, és az elıkészítı munkálatokat, s javasolja az Új Széchenyi terv 
„Zöldgazdaság-fejlesztési Program” keretében megjelent KEOP-2011-4.9.0. azonosító 
számú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő, valamint az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program 
keretében megjelenı DAOP-4.2.1. azonosító számú „Közoktatási infrastruktúra 
fejlesztése” címő pályázatok benyújtásához a szakmai munka elindítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
26/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselıi 
indítványa 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága támogatja Józsáné dr. Kiss 
  Irén Képviselı képviselıi indítványát azzal, hogy az óvodára is kerüljön  
                      alkalmazásra a pályázat és az elıkészítı munkálatok.  

A bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek, hogy az Új 
Széchenyi terv „Zöldgazdaság-fejlesztési Program” keretében megjelent 
KEOP-2011-4.9.0. azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő, valamint az Új 
Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében megjelenı 
DAOP-4.2.1. azonosító számú „Közoktatási infrastruktúra fejlesztése” 
címő pályázatok benyújtásához a szakmai munka elindítását. 
Határid ı: 2011. március 23. 
Felelıs:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi szerzıdés 
megkötésére felhatalmazás adása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Itt vannak kötelezı feladatok és nem kötelezı feladatok. Az önkormányzatnak nem 
kötelezı feladat a labor mőködtetése. Ahhoz, hogy a továbbiakban is a lakosság az 
eddig megszokott ellátást megkaphassa az Egészségházban, szerzıdést kell kötni a 
Bács-Kiskun Megyei Kórházzal, ami megfelel az elıírásoknak, és ennek a 
szerzıdésnek az elıterjesztése van itt. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A Bács-Kiskun Megyei Kórházzal és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal jól 
zárultak a tárgyalások, a vérvételi hely maradhat, a lakosok bejönnek az 
egészségházba, leveszik a vért, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházába 
pedig elszállítjuk, s ott végzik el a vizsgálatokat. A vizsgálati eredményeket pedig 
visszaküldik a rendelıbe, s ezért a kórház nem számlázhat pénzt, ingyenesen nekünk 
biztosítják ezt a szolgáltatást. Ezt a programvizsgálatot 4 évre vállalták. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb hozzászólás van-e még az elıterjesztéssel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a laboratóriumi feladatok ellátása érdekében 
közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás adását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
27/2011. (III. 22.) ÖIB hat. 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében 
közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás    
adása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
                      testületnek, hogy a laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremő- 
  ködıi szerzıdés megkötésére a felhatalmazást adja meg. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A március 17-i csütörtöki Petıfi Népében megjelent egy cikk, „Ha elfogy az ovi, bezár 
az iskola” címmel. Több helyen – Kiskırös, Soltvadkert, Kecel,  - egyházi 
finanszírozásba adja az óvodának és az általános iskolának egy részét. Ezek a 
települések nem a legszegényebb települések közé tartoznak. Ezen el kellene 
gondolkodni, beszélni ezekkel az önkormányzatokkal, hogy hogyan jutottak el ide és 
milyen megoldások vannak erre vonatkozóan. 
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Basky András polgármester 
Most vagyunk a Közigazgatási Törvény változása elıtt, 2013-tól újabb változások 
lesznek. Akármilyen döntést hozunk, óvatosnak kell lennünk. Ha az oktatás bizonyos 
részét kiadjuk az egyháznak, akkor negatív hatás lesz. Végig kell gondolni, de nagyon 
óvatosnak kell lenni. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Én úgy hallottam, hogy két csoportos óvodát vett át az egyház Nagykırösön. A 
gyermekek evangélikus, református és katolikus hitoktatásban vesznek részt ebben a 
részben. A gimnázium átadásán gondolkodnak egyelıre.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Valamilyen téren el kellene indulni. Nem máról holnapra megy ez, hanem 
folyamatosan. 
Basky András polgármester 
Nagyon nehéz hosszútávra döntéseket hozni. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A Közoktatási Törvény hatását, ha nézzük az iskolára, az látszik, hogy nincs mély 
szakmaiság. Hogy milyen Közoktatási Törvény lesz, az nem lehet tudni. 
Azt látom, hogy a döntéshozók mindenféle információ nélkül hoznak olyan 
döntéseket, amiket nem is tudnak, hogy mi van mögötte. 
Az, hogy a gyermekek elmennek, vagy nem mennek, nem csak minket érint, hanem 
más iskolákat is. A Bólyai Gimnáziummal próbálunk társulni annak érdekében, hogy 
ne menjenek el az egyházi iskolákhoz a gyermekek 
A városban létezik egy alternatív idegenforgalmi forma, amivel szeretnénk kialakítani 
olyan dolgot, hogy a gyermekek vándorlását megvétózza. 
Kompetencia mérés a közoktatási intézményeknek az egyetlen törvényes 
mérıeszköze, mely 4.4.8. és 1. évfolyamon történik. A tavalyi mérésnek a fars 
eredményei megvannak. A legutolsó mérésrıl azt látjuk, hogy a 8. évfolyamon szintén 
nagyon jó eredményt sikerült produkálni. Matematikából 1647 a pontszámunk, ami az 
országos átlag (1622 pont) felett van. A méréshez kapcsolódóan kitöltésre kerül egy 
szociális hátteret vizsgáló családi háttérindex, mellyel azt mérik, hogy a különbözı 
családi háttérrel rendelkezı tanulóktól milyen elvárás van. Szövegértés tekintetében 
nem annyira jó az eredmény, az országos átlag felett van egy ponttal. Gyakorlatilag 
matematikából a 6.8. évfolyam, szövegértésbıl a 8. évfolyam a legjobb eredményt ért 
el. Az intézménnyel kapcsolatban, ha bármilyen körben információ kerül szóba, akkor 
ezt nem hallgatjuk el. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A nagycsoportos felmérést elvégeztük, részletesen elmondtuk a felmérést, az országos 
átlag feletti lett a Differ mérésünk. Most már elkezdtük a négy éves korosztálynál is 
ezt a Differ mérést, ez az iskolakezdésig történik az óvodában, majd pedig azt 
követıen az iskolában. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás. 
Kérdezem, hogy nem lehetne felvenni Kiskırössel a kapcsolatot? 
Basky András polgármester 
Lehet róla szó. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
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