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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. szeptember 13-án, de: 
8.00 órakor, a Mővelıdési Ház Széplak termében megtartott Nyílt bizottsági ülésérıl. 
 
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 bejelentéssel van távol. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Guti Istvánné mővelıdési ház vezetıje 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 6 fı jelen van. Baranyi-Rostás 
Rodrigó bizottsági tag jelezte távollétét.  
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: 
 
Napirendi pontok:             Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költség- polgármester 
     vetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
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2./ Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” Basky András 
     címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan   polgármester 
3./ A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám és Basky András 
     a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális         polgármester 
     csoport létszám túllépésének engedélyezése 
4./ Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására   Basky András 
          polgármester 
5./ Támogatás kérése a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pályázat be- Basky András 
      nyújtásához        polgármester 
6./ Egyebek 
  
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az utolsó napirendi pontot az Egyebek témakört szeretnénk tárgyalni elıször, mert 
Nagy Erzsébet bizottsági tagnak el kell mennie és kérte, hogy van fontos anyag, 
amiben dönteni kell. 
 
1./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Nagy Erzsébetet, hogy ismertesse a bizottsággal az anyagot. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A TIOP pályázat folytatódik, ami az informatikai infrastruktúrát fejleszti az 
intézményekben. Lehetıség van azoknak az intézményeknek is pályázni, akik nyertek. 
Most mi 41,3 %-ot teljesítettünk a pályázatból. Az intézmény vállalta, hogy 50 %-os 
felszereltséget fog biztosítani, a másik 50 % hiányzik. Ebben a pályázatban lehet azt 
igényelni, hogy az intézményi adminisztrációra lehet pályázni a kollégiumnak, LAP-
topok beszerzésére, nyelvi labor is számításba jöhet. A pályázat tervezetét lehet elérni. 
A tervezet tartalmazza, hogy október 17-tıl lehet benyújtani november 13-ig. Erre a 
pályázatra addig lehet pályázni, amíg a keretösszeg tart, 350-400 pályázatot fogadnak. 
Nekünk jó lenne október 17-re készen lenni. Elızıleg is a társulás pályázott, most is 
pályázni szeretnénk és bizottsági ülésen ezt jeleznénk. A továbbiakban a Polgármesteri 
Hivatal segítségét kérnénk, hogy hogyan legyen a további élete a pályázati 
lehetıségnek. Mivel a társulás pályázik, a társulásnak kell dönteni, hogy pályázzunk-e 
vagy sem. A mi kérésünk az, hogy ezt a felhatalmazást megkapjuk, hogy pályázzunk. 
5 millió forinttól 200 millió forintig lehet pályázni. Most a 41,3 %-ra 32 millió forint 
jött ki az eredeti pályázat szerint. A közbeszerzés szerint 25 millió forintból tudtuk 
megoldani. A pályázók köre bıvült a kollégiummal. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nem hallottam az interaktív táblákat. Azok is benne vannak? Szeptember 15-ig a 
Farkas Úr elkészíti az állapotfelmérést. Nem volt céltalan a Farkas Úr munkája és a mi 
munkánk sem. A hiányzó táblákat feltétlenül bele kellene venni ebbe. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Amik eddig megvoltak, maradnak, és a továbbiakban pedig hozzátesszük, amik 
hiányoznak. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Támogatjuk, s a pályázat elkészítésével megbízzuk Nagy Erzsébetet. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A bizottság viszi tovább a Képviselı-testület felé. Az önkormányzatnak felhatalmazást 
kell adni arra, hogy elkezdjük a pályázat megírását, hogy pályázni kíván a társulás. 
 
Basky András polgármester 
Anyagi vonzata nincs, elég ha a bizottság kimondja, hogy a következı testületi ülésre 
készítse elı az anyagot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Rendben van, támogatjuk. A bizottság javasolja a pályázat beadását. Megbízzuk a 
jegyzıt és Nagy Erzsébetet, hogy készítse elı a pályázati anyagot, hogy a következı 
testületi ülésre tárgyalóképes legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
67/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
TIOP- informatikai pályázat 
továbbfejlesztése 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága támogatja, s  
                                 javasolja, hogy a TIOP- informatikai pályázat beadásra kerüljön.  
   A bizottság felkéri a jegyzıt és Nagy Erzsébetet, a Fekete István  
                                 Általános Iskola pályázati referensét, hogy készítse elı a  
                                 pályázatot, hogy a következı testületi ülésre tárgyalóképes  
                                 legyen. 
   Határid ı: 2011. szeptember 14. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Van egy másik téma is. A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratát a múlt héten 
6-án ellenırizték. Problémák merültek fel az IKT eszközök kihelyezésének helyei és 
az iskola tagintézményének rendszerében. Az ellenırök nagyon nehezen tudtak 
eligazodni, ezért vetıdött fel bennünk, hogy az Alapító Okiratot felül kellene 
vizsgálni. Van egy hallássérült kisgyermek. Ha itt nem tudjuk megoldani az 
iskoláztatását, s a szülınek Pestre kell vinnie gyermekét, akkor nekünk át kell vállalni 
az iskoláztatási költséget. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ha bevesszük az Alapító Okiratba ezt, akkor óriási költségvonzata lesz. 
Nagy Judit irodavezetı 
Csak azt lehet belevenni az Alapító Okiratba, amihez tudjuk biztosítani a személyi és 
tárgyi feltételeket. 
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Basky András polgármester 
Szurdo-pedagógus alkalmazásának a költségét, ha le tudja írni az iskola, akkor meg 
tudjuk nézni, hogy van-e rá lehetıség, vagy sincs. Azt kell eldönteni, hogy akarunk, 
vagy tudunk-e szurdo-pedagógiával foglalkozni, vagy sem. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Egy ilyen gyermekrıl van szó, Lajosmizsén van a probléma, mert itt van ez a tanuló és 
az önkormányzatnak a feladata, hogy megoldja. 
Basky András polgármester 
Ha nincs Lajosmizsén szurdó pedagógus, akkor a szülı nem tudja a lajosmizsei 
iskolába járatni gyermekét. 
Nagy Judit irodavezetı 
A  szakértıi bizottságnak ki kell jelölni azt az intézményt, ahova ez a gyermek járhat. 
Ezek a speciális feladatellátások nem a települési önkormányzat feladatkörébe 
tartoznak, hanem a megyei önkormányzat feladatkörébe. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ha a szülı nem fogadja el a kijelölt javaslatot, akkor a jegyzınek van joga 
államigazgatási eljárás lefolytatására. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mennyire gyakori probléma ez a gyermekeknél? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ez az egy gyermek küzd ilyen problémával. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kellene valamilyen megoldást találni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én azt mondom, amit a polgármester Úr elmondott, hogy meg kellene nézni, mik a 
feltételek, hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Ha az állami normatívát le tudjuk hívni, 
akkor mennyibe kerül. 
Azt is érdemes erısíteni, hogy ha pedagógusképzéssel plusz kompetenciákat meg 
tudunk szerezni, akkor legyen, mert jó dolog. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Sápi Tiborné igazgató Asszonyt megkérjük, hogy nézzenek utána ezeknek a 
dolgoknak. 
Van-e még egyéb kérdés? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az iskola részérıl probléma, hogy 3 sportpályánk van, ebbıl a Ceglédi úti a köznek 
van fenntartva. Délelıtt az általános iskola és a kollégium is használja. Tegnap már ott 
tartottam, hogy a rendırséget is ki kellett hívnom, mert oda illetéktelenek, - olyan 
személyek, akiknek nem is lehetetett volna – bejöttek, s neveletlen módon beszéltek.  
Mi ezt a területet körbezártuk, de a drótkerítés csak jelzés érétkő. Vettünk 
fényérzékelı lámpát. Volt ahol kibontották a kerítést. A rendırség azt tanácsolta, hogy 
ki kellene táblázni a Ceglédi úti pályát, hogy kik használhatják, mettıl meddig. Az 
iskola megközelítését a reggeli órákban áttettük a fıbejárathoz. Ettıl függetlenül azok 
a randalírozó fiatalok a kerítést átugorják. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Én már indítványoztam azt, hogy egy új városi sportpályát kellene kijelölni a 
problémák elkerülésére. 
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Basky András polgármester 
Korábban jelöltünk ki egy ilyen sportpályát. Amikor kimentünk, a lakók azt mondták, 
hogy ilyen sporttelepre nincs szükség. Ha van valahol olyan terület, ami erre alkalmas, 
akkor erre a célra azt ki lehet jeloölni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Minden körülmények között kell találni olyan területet, hogy ezek az emberek jól 
érezzék magukat. 
Basky András polgármester 
Ha valaki ebben tud segíteni, akkor várjuk a segítséget erre vonatkozóan. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésén fel kell vetni a közbiztonsági 
beszámoló keretében ezt a problémát és kérni, hogy miben tud segíteni a rendırség. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Azt mondták, hogy ki kell táblázni, de ezt kinek kell kitáblázni, nekünk? 
Basky András polgármester 
Ezt egyszerően is meg lehet oldani, úgy, hogy ki kell írni, hogy oda nem lehet 
bemenni. Azért mondom ezt a megoldást, mert várhatóan a drága pénzért elkészíttetett 
táblát is elviszik. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Mivel ez az iskolához tartozik, teljesen lekeríteném. Mindent megtennék annak 
érdekében, hogy oda ne tudjanak bemenni illetéktelen személyek. 
A régi játszótérrel mi a helyzet. Ott van egy nagy terület, oda is lehetne kialakítani 
ilyen sportpályát. Az iskola létszáma indokolja, hogy 3 sportpálya legyen. Futópályát 
is kellene kialakítani.  Délután 16.00 óra után már pedagógus sincs, aki felügyeljen az 
ott lévıkre.  
Megjegyezni kívánom, hogy a játszóteret sem úgy használják, ahogy az elı van írva. 
Láttam pld. hogy a bölcsıhintában óriás súlyú gyermekek vannak. Erre oda kellene 
figyelni, hogy a kiírásnak megfelelıen legyen használva a játszótér, mert akkor nem 
lesz tartós. 
Basky András polgármester 
Nem biztos, hogy a régi játszótér környékén lakók örülnének neki. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ott van a Vásártér, mellette van a Horgász-tó. Oda lehetne engedni ıket, hogy ott 
focizzanak. Ez egy olyan rész, ahol senkit nem zavarnak. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Meg kellene kérdezni a CKÖ-t is, hogy ık javasoljanak kijelölhetı területet. 
Basky András polgármester 
A legjobb megoldásnak azt látom, ha a Vásártér környékén lenne kialakítva, a vásár 
ideje alatt parkoló, máskor pedig focipálya lenne. El kell indítani a hírlapban egy 
cikket, hogy az iskola focipályájára nem lehet bemenni idegen személyeknek. 
Megpróbálok konzultálni egy-két személlyel. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A gördeszkás fiatalokat is ki kellene oda telepíteni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Arra ha lenne pályázat, akkor meg lehetne oldani komfortosan, hogy ott jól érezzék 
magukat. 
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Basky András polgármester 
Zárttá fogjuk tenni az iskola udvart. Lépéseket kell tenni, hogy ki lehessen alakítani a 
Vásártér melletti helyet foci pályának. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az iskola meg tudja oldani, hogy ezt kidolgozza? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Nem tudjuk megoldani, mert elég sok feladatunk van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ki tudja összefogni? 
Basky András polgármester 
A bizottság fogja össze ezt a dolgot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nagy Erzsébetet megkérjük erre. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Maradjunk a hagyományos munkamegosztásnál, ne hárítsuk a feladatokat, van erre 
szakapparátus.  
Árajánlatot kellene kérni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A következı ülésre hozok egy koncepciót a focista fiatalok szabad idejének eltöltésére. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Azok a lajosmizsei fiatalok, akik nem ide járnak, térítés ellenében kérhetnek ide 
bejárást? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A zeneiskolába ingyen visszajárnak. A sportolók is visszajárnak ide. Ezeket a 
gyermekeket sem lehet kirekeszteni, de azt mondtam, hogy teremhasználati díjat 
kérek. Szeptembertıl szerettem volna bevezetni. A zeneiskolával történı egyeztetés 
alapján a 2012-/2013-as tanévtıl kerül bevezetésre. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még más egyéb kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, rátérnénk a következı napirendi pontra. 
 
9.00 órakor Nagy Erzsébet bizottsági tag eltávozott. A továbbiakban az ülés 5 fıvel 
határozatképes. 
 
 
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 
Tizenegy pontban módosítottuk az önkormányzati rendeletünket a mőködéssel 
kapcsolatban. Az elsı a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 
koncepciója. Második az „Intézmény társulás óvodájára és iskolájába járó gyermekek, 
tanulók” támogatása. Harmadik a Munkaügyi Központ Kirendeltsége alapján a 
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közfoglalkoztatásnál az eszközvásárlásra fordított összeg beszerzése. Itt megkérdezem, 
hogy milyen eszközt vásároltak? 
Rostás Anita csoportvezetı 
Főkasza, ásó, kapa, egyszóval ami a kertészethez kellett. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A negyedik pont, hogy az önkormányzat osztalékot kapott a Bácsvíz Zrt-tıl. Ötödik 
pont tartalmazza, hogy módosítás történt a céltartalék tekintetében az urnafal 
kialakításnál. Hatodik pontban a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak 
támogatás értékő pénzeszköz átadás rendezése. Hetedik pontban a Környezetvédelmi 
Alap felhasználásáról van módosítás. A nyolcadik pont tartalmazza a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos módosítást. A kilencedik pontban a licensz díj és 
informatikai fejlesztés. A tizedik pontban a költségvetési szerveknél (IGSZ) 2011. 
évben foglalkoztatottak kompenzációja. A tizenegyedik pont tartalmaz egy 
fénymásoló gép vásárlást (IGSZ). 
Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet-módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
68/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
tületének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a  
2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi 
  költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosí- 
  tását. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a pályázati lehetıség, amit vártunk iskolára és óvodára is. Oktatási intézmények 
ezen a pályázaton nem indulhatnak. Kocsis Györgyné óvodavezetı leírta, hogy miért 
szükséges az óvodai férıhelyek fejlesztése. A másik indok, hogy a várható új oktatási 
törvényben elıírhatják azt is, hogy a gyermekek 3 éves korától kötelezı lesz az óvodai 
ellátás. Mindez indokolja azt, hogy óvodai csoportszobákat alakítsunk ki, új torna 
szobát, fejlesztési, logopédiai szobát kötelezı létrehozni. Az önerı mértéke 5 %, a 
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fejlesztés saját forrása minimum 10 millió forint. Azt gondolom, hogy ezt a pályázatot 
mindenképpen be kell adni. Reméljük, hogy nyerni fogunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A tanuszodának a megteremtésére is lehetıséget ad a pályázat. Mint cél benne van a 
pályázati kiírásban. Ha a költségek oldaláról beleférne, érdemes lenne beletenni. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Régi épület korszerősítése, akadálymentesítése, stb. A három csoportnak kötelezıen 
elıírt eszköz feljegyzése is van. A mostani számítások szerint ebbe már többet 
beletenni nem tudunk. A régi épületnek a hıszigetelése, nyílászárók cseréje nagyon 
fontos. Az elızetes számítások szerint nem 210 millióra lenne szükség, hanem 400 
millió forintra. 
Dodonka Csaba tanácsos 
A tanuszoda megteremtése benne van a projektben? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én úgy olvastam, hogy benne van. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az udvar kialakítása, udvarról játszó elemek kialakítása, ez majdnem egy komplett 
épület, főtéssel együtt. A maradék összegbıl a szigetelés és a nyílászárók cseréjét 
szeretnénk megvalósítani. Elıször abban gondolkodunk, ami nagyon fontos a 
mindennapi léthez, azt próbáljuk megvalósítani. Nagyon jó lenne a tornaszoba is. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzáfőznivaló? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Igen, a tanuszoda csak az elızetes anyagban volt benne, ezt kivették belıle. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk. Aki elfogadja a pályázat beadását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
69/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
Szakmai munka elindítása a  
„Nevelési intézmények fejlesztése” címő  
pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 

testületnek, hogy a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati  
  konstrukcióval kapcsolatosan a szakmai munka elindítását. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Még annyit szeretnék ehhez a napirendhez mondani, hogy az önkormányzat segítségét 
szeretnénk kérni ehhez. 
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4./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám és a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszám túllépésének 
engedélyezése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A korábban említett körülmények között az óvoda túlterheltsége miatt indokoltnak 
látom az óvodai csoport létszámnak az elfogadását. 
Iskolával kapcsolatban a problémás gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek miatt kell az átlaglétszámot növelni. Egyrészrıl nagyon sok gyermek megy 
el Lajosmizsérıl, a másik probléma, hogy különbözı képességő gyermekek vannak az 
iskolában. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Vannak a 2 H-s gyermekek és az SNI-s gyermekek. Folyamatosan mennek a 
gyermekek felülvizsgálatra, ezért szokott a gyermekek száma növekedni. Most lesznek 
a szülıi értekezletek az iskolában és az óvodában is. Megyünk az óvodába is és 
elmondjuk, hogy milyen változások történtek az iskolában. 
Az elmúlt testületi ülésen született meg az a javaslat, hogy a sávos oktatást 
bevezethetjük magyarból, matematikából és az idegen nyelvbıl is. Képességek szerint 
megvizsgáltuk a gyermekeket. Három csoportba vannak sorolva a gyermekek, van az 
I. csoport, a köztes csoport és az ötös csoport, ahova az SNI-s gyermekek kerülnek. A 
tananyag mindenhol ugyanaz. A legmagasabb csoportba tananyagdúsítás van, az ötös 
csoportban van a tananyag pótlása. Az osztályszerkezet megmaradt. Félévkor a 
csoportok átjárhatóak.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez teljesen jó, ezt régen kellett volna bevezetni, lehet, hogy nem ment volna el annyi 
gyermek az iskolából. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Erre azért is van lehetıség, mert az 5. 6. évfolyamon az öt osztályból négy lett. 
Annak örülök, hogy az iskola felújítási pályázathoz jól kalkuláltunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az általános iskolai létszámok nagyon riasztóak. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az SNI-s tanulók száma egyre növekszik. Azt lehetne tenni, hogy a szülıknél, akik 
önbevallást adtak, meg kellene vizsgálni, hogy hátrányos helyzetőek-e valóban, vagy 
sem. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Számomra ez elfogadható. Amennyiben nincs kérdés, további hozzászólás, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének 
engedélyezését a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan elfogadásra javasolja az 
elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
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70/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
Fekete István Általános Iskola maximális 
osztály létszám túllépésének engedélyezése  
a 2011/2012-es tanítási évre vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének 

engedélyezését a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan, az 
elıterjesztés határozat-tervezete szerint.   

  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszám 
túllépésének engedélyezését a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
71/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde maximális csoport létszám túllépésének 
engedélyezése a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
   
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális 
  csoport létszám túllépésének engedélyezését a 2011/2012-es nevelési 
  évre vonatkozóan az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
dr. Szántó Kristóf fogszakorvos át kívánja adni praxisát 2011. december 31-el. Ezzel 
azt a helyzetet teremti meg, hogy pályázati felhívást kel kiírni az önkormányzatnak 
fogorvosi feladatok ellátására. A pályázati feltételeket kell megfogalmazni. 
Basky András polgármester 
A doktor Úr nem tudta eladni a praxisát.  Kétféle lehetıség van: Ha valakinek van 
praxis joga és nem vásárolja meg, vagy ha nincs praxis joga, s megvásárolja. az 
önkormányzat választhatja ki, hogy kivel akarja ezt a feladatát ellátni. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A pályázat benyújtásának határidejében és az elbírálási határidıben kell dönteni. 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponthoz? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Elnézést kér a doktor Úr, hogy nem tud jelen lenni. Amikor kitudódott, hogy ilyen 
szándéka van, a betegek meglepték, s állandóan rendel, hogy a betegeit el tudja látni.  
Kéri, hogy december 31-el el tudjon menni. Tisztelettel kéri még, hogy minden helyen, 
ahol lehet, és ingyenes, hirdessük meg. Én javaslom, hogy a www.dental.hu és a 
www.fogorvoskereso.hu címen is legyen megjelentetve a hirdetmény. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A pályázat benyújtásának határidejét 2011. október 31-re, a pályázat elbírálásának 
határidejét 2011. november 20-ra tenném. 
Ezzel kapcsolatban van-e más javaslat. Nincs. Akkor ez elfogadható. 
A megjelentetés legyen: Lajosmizse város honlapja, Petıfi Népe, www.dental.hu és 
www.fogorvoskereso.hu.    
Basky András polgármester 
Én a Petıfi Népét kihagynám. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Interneten való közlés is legyen. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A testületi ülésig megnézzük, hogy milyen ingyenes lehetıségek vannak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Rendben van. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a fogorvosi tevékenység 
ellátására pályázat kiírására kerüljön sor az elıterjesztés határozat-tervezetében foglalt 
pályázati felhívás szerint, s a pályázat benyújtásának határideje 2011. október 31-e, a 
pályázat elbírálásának határideje 2011. november 20-a legyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
72/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység  
ellátására 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek, hogy a fogorvosi tevékenység ellátására pályázat kiírására ke- 
  rüljön sor az elıterjesztés határozat-tervezetében foglalt pályázati felhí- 
                      vás szerint, s a pályázat benyújtásának határideje 2011. október 31-e, a  
  pályázat elbírálásának határideje 2011. november 20-a legyen. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Támogatás kérése a TÁMOP-5.5.I.B-11/2 számú pályázat benyújtásához 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezzel a pályázattal a rászorult gyermekek támogatását lehetne segíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Horváth Marianna megkeresett bennünket és elmondta, hogy van egy ilyen pályázati 
kiírás, és hogy szeretné benyújtani ezt a pályázatot lajosmizsei mőködési területtel. 
Nyertes pályázat esetén a pályázó a támogatás döntı részét Lajosmizsén kívánja 
hasznosítani. 
 „Családi Erıforrás Központ”: ez a neve. Ebben benne van minden olyan feladat, ami 
nem kötelezı. Olyan tevékenységeket is belevettünk, mint például a GYED-rıl, 
GYES-rıl visszajövı kismamák megsegítése. A Munkaügyi Központot is 
megkerestük, hogy a megyében lévı üres állásokat megkaphassuk. Az egészségházba 
győjtenénk ezeket, s a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai adnak információt ezekrıl 
az üres állásokról. Azokat a programokat, amik Lajosmizsén beváltak, mint pld. 
családi tréningek, gyermekvédelmi konferencia, idısek hete, Jászol kiállítás, szülıi 
tréning stb. továbbra is folytatni kell. Ami rendszeres szolgáltatás, be kellett venni 
kötelezı jelleggel, mint pld. a gyermekfelügyelet. Helyszínként Lajosmizsét nézte ki 
Horváth Marianna. Helyszínként két intézmény jöhet számításba, a Mővelıdési Ház és 
az Egészségház. A Családi Erıforrás Központ Lajosmizsén mőködne, Lajosmizse és 
Felsılajos lakosságát látná el. 
Én a szavazásban nem kívánok részt venni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Miután az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, támogathatjuk. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 fı nem szavazott, ellenszavazat 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
73/2011. (IX. 13.) ÖIB hat. 
Támogatói döntés a Genius Loci  
Közhasznú Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2  
számú pályázaton való indulásához 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy támogassa a  
  Genius Loci Közhasznú Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pá- 

                         lyázaton való indulását abban az esetben, ha az semmilyen pénzügyi   
                         kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat  
                         elnyerése esetén. 
   Határid ı: 2011. szeptember 14. 
   Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márt ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Holminé Sebık Márta sk.   Kutasiné Nagy Katalin 
       ÖIB elnök    jegyzı távollétében: 
 
 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


