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2011. június 28. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
52/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …../2011. (…) önkormányzati ren- 
     delete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
     (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
53/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
54/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- 
     testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
     Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
     ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
     megállapodás módosítása 
55/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei- 
     nek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának 
     módosítása 
56/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai 
     programjának jóváhagyása 
57/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézmény- 
     fenntartói Társulás feladatellátási,  
                                                       intézményháló-zat-mőködtetési és fejlesztési  
                                                       terve 
58/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Nevelési tanácsadó létrehozásának lehetısége 
59/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. 
     azonosító számú pályázati konstrukcióval kap- 
     csolatosan 
60/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. A Fekete István Általános Iskolában a  
     2011/2012-es tanévben szervezhetı csoportok szá- 
     mának meghatározása 
61/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfoga- 
     dása 
62/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás 
     további mőködtetése 
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  JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. június 28-án, de: 10.00  
                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta bizottság elnöke  
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Koller Dániel nem jelezte távolmaradásának okát. Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági 
tag jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit vezetıi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 

Sápi Tamás ügyintézı 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 

Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola 
pályázati referens 
 

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 5 fı van jelen. 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, illetve módosításra javaslata.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Sorrendiség változtatást szeretnék a meghívó szerinti 4./ napirendi pont (Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás feladat ellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve) kerüljön 3./ napirendi pontként 
megtárgyalásra, a meghívó szerinti 3./ napirendi pont (Projekt-tervezet bemutatása a 
DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan) pedig 4./ 
napirendi pontként. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönöm. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását a 
módosítással együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi  polgármester 
     költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rende- 
     let módosításáról 
2./ I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  Basky András 
     Alapító Okiratának módosítása      polgármester 
     II. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és  Basky András 
     Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kö-  polgármester 
     zött közoktatási feladatok ellátására létrejött intézményfenntar- 
     tói társulási megállapodás módosítása 
     III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda-  Basky András 
     sági Szervezete Alapító Okiratának módosítása    polgármester 
     IV. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl-  Basky András 
     csıde Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai programjának jóvá-  polgármester 
     hagyása 
3./ Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Tár-   Basky András 
     sulás feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és –fejlesz-   polgármester 
     tési terve 
4./ Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító szá-    Basky András 
     mú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan                                      polgármester 
5./ A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben     Basky András 
      hetedik évfolyamon indítható osztályok, és ötödik évfolyamon    polgármester 
      szervezhetı csoportok számának meghatározása 
6./ XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása     Basky András 
                 polgármester 
7./ Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mő-    Basky András 
     ködtetése            polgármester 
8./ Egyebek 
 
1./ 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 elnök 
Felkérem a polgármester Urat, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Basky András polgármester 
14 pontban fel van sorolva, hogy milyen változások vannak, amik indokolttá teszik a 
költségvetési rendelet módosítását.  
15. pontot javaslom belevenni és a 16. pontot. 
15. pont a Farkas Gábornak az 1.125.000.- Ft-os költsége. Annak idején 2 M/Ft-os 
tételt elfogadtunk külön soron, ami arra vonatkozott, hogy a földutasokkal volt perünk, 
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azt megnyertük. Be volt tervezve a hivatal költségvetésébe. Ebbıl tudnánk az 
1.125.000.- Ft-ot kifizetni. 
Van egy kérelme a Mizse KC-nek. Fentebb jutottak az MB-I-B-be. 1.800.000.- Ft-ot 
szeretnének kérni, de ennek fedezetét most még nem látom a költségvetésünkben. Sápi 
Zsomborral megbeszéltem, hogy erre októberben térünk vissza. 2.700.000.- Ft-ot 
adtunk éves szinten, több támogatást nem tudunk adni. Elsısorban arra kell 
koncentrálni, hogy a sport lehetıségeket ki tudják használni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A Mizse KC támogatására mindenképpen meg kell találni a lehetıséget. Hosszabb 
távú útiköltséget kell finanszírozni, több mez kell. A környezı településeken úgy 
szokott történni, hogy a polgármester segít a szponzorszerzésben. Nem tudom, hogy ez 
felvállalható-e? 
Basky András polgármester 
Próbáltam tárgyalásokon részt venni ez ügyben. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Itt valamiféle támogatás kell, hogy érezze a csapat, hogy valamilyen kiemelkedı 
munkát végzett. 
Basky András polgármester 
Érzi a csapat a támogatást, de többet nem tudunk adni ebben a helyzetben. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Nem a mindennapi szokványos költségekre kérik a pénzt, hanem a mőködésre. 
Basky András polgármester 
Az összes lajosmizsei vállalkozást nem tudom körbejárni, hogy segítséget tudjanak 
adni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Van 2 M/Ft szabad pénzeszközünk, ebbıl 1.125.000.- Ft-ot kap Farkas Gábor, a 
különbözetet oda lehet adni nekik? 
Basky András polgármester 
Nem. Hozzunk egy olyan határozatot, hogy októberben visszatérünk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága azért tárgyalja ezt a napirendi pontot, 
mert költségeket érintı. 
Basky András polgármester 
A Mizse KC támogatására visszatérünk. 
Az iskolánál az 1.125.000.- Ft-ba kerülı tervet finanszírozzuk a felszabaduló 2 M/Ft-
ból. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Polgármester Úr kiegészítésével elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évrıl szóló költségvetési rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
52/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl  
szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségve- 
  tésrıl szóló önkormányzati rendelet módosítását, megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja az alábbiakkal: 
 

- A Mizse KC támogatására visszatérünk. 
- Az iskolánál az 1.125.000.- Ft-ba kerülı tervet finanszírozzuk a  

felszabaduló 2 M/Ft-ból. 
 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okiratának módosítása 
II. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testület között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
IV. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Tagintézménye Szakmai programjának jóváhagyása 
Basky András polgármester: 
Voltak olyan egyeztetések, amelyek szerint az Alapító Okiratban és a szakmai 
programban bizonyos változtatásokat kell megtenni. 
Mőködik a bölcsıde, 20 fıvel terveztünk. Lehetıség van 24 fıre való felemelésre, ez 
indokolt is, mert 24 gyermek jelentkezett felvételre. 
Négy határozat van.  
I. határozat.  
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának 
módosítása 
A határozat 8. pontjánál a mőködési területet ki kell egészíteni azzal, hogy a  
mikrotársulás közigazgatási területe. 
A határozat-tervezet azzal egészülne ki, hogy az elsı bekezdés utolsó mondata, hogy 
megállapítja és jóváhagyja azzal, hogy az elfogadott társulási megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen a megállapodás és a szakmai program között az 
összhangot meg kell teremteni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Mivel társulásban látunk el közoktatási feladatot, ezért nem lehet szétválasztani az 
óvodát és a bölcsıdét. A társulási megállapodásban mindenhol megteremtjük ezt az 
összhangot. 
Korábban a Mővelıdési és Oktatási Bizottság jogköre volt dönteni a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról. A házirendet az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
hatáskörébe teszi. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez az anyag nagyon szépen fel van építve, viszont a mőködési területet az alapító 
okiratban és a szakmai programban is helyre kellene tenni. 
A vagyonban van 4 M/Ft, a szakmai anyagok értéke 10.268.000.- Ft, a különbség az 
hiányzik. 
Kocsis Györgyné intézményvezetı 
A szakmai program két hete átírásra került Lajosmizse és Felsılajos vonatkozásában. 
A pályázat elsı fordulójában sok segítséget kaptunk annak megírásához Szeleczki 
Istvántól. Akkor nekünk bele kellett venni a hátrányos helyzető, halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekeket.  Szeretném, ha Géczi Gabriella a bölcsıde vezetıje 
pár szót szólna a bölcsıdei dolgokról. 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
Mindenkit szeretettel köszöntök. Örülök annak, hogy a szép új lajosmizsei bölcsıde 
vezetıjeként dolgozhatok. Kecskeméten élek, egy nagy fiam van. Kis gyermek és 
csecsemı gondozói képesítésem, felsıfokú szakképesítésem, szociális munkás 
képesítésem és szociális gyermekvédelmi képesítésem van. 15 éves gyakorlatom van a 
szakmában. 
A bölcsıdérıl szeretnék néhány szót szólni. Elkezdtük belakni, nem csak mi dolgozók 
próbáljuk szépíteni, hanem a szülık is. 24 gyermekünk van. A I-es csoportunk 14 
fıvel mőködik, a II. csoportunk pedig 10 fıvel. Folyamatos beszoktatás van, amely két 
hétig tart. Megfigyeljük, hogy az édesanya, édesapa milyen szokásokat alakított ki a 
kisgyermekkel, s azt megpróbáljuk átvenni. Jól mőködik a beszoktatás, a gyermekek 
jól érzik magukat. 
Minden problémát próbálunk a lehetıségekhez képest megoldani. Szeretném, ha a 
szülık is meg lenének elégedve a bölcsıdével. 
Minden kolléganı szakképzett, végzettségük megfelel az elıírásoknak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Sok sikert kívánok a munkájához. 
Kocsis Györgyné intézményvezetı 
Jelenleg a 24 fı létszám még nincs meg, ısz elejére várható. 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
Augusztusban nálunk is lesz egy hónapos leállás. Szeptemberben várható a teljes 
belakás. Normatívát csak a napi jelenlét után kapunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A beszoktatás hogyan zajlik? 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
Két gondozónı van, 7-7 gyermek tartozik egy gondozónıhöz.  A beszoktatás 
fokozatosan történik, elsı nap egy óra, utána 2 óra. Elsı nap folyamatosan ott van a 
szülı, és a gondozónı figyeli a szülınek a gondozását, s ezt próbálja elsajátítani. 
Nagyon lelkiismeretesek és lelkesek a gondozónık. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendhez? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
İszre szeretnénk nyílt napot, amelyre várjuk a város lakóit. 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
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A nyári egy hónapos leállás vissza fogja vetni valószínő a kisgyermekeket, de 
alapvetıen nagyon jól érzik magukat, amiben a gondozónıknek nagy szerepe van. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az a szerencse, hogy a gyermekek zöme közel van a két éves korhoz. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon szép a szakmai program. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
53/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Meserét Lajosmizsei 
  Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület-  
                      nek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 II.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
Basky András polgármester 
Amikor a bölcsıdét építettük, úgy indítottuk, hogy Lajosmizse várost fogja ellátni, de 
erre nincs lehetıség. Ezt az intézményt társulásban kell fenntartani, s a felsılajosi 
gyermekeket is fel kell venni. 
Itt is a határozat-tervezet azzal egészülne ki, hogy: Jóváhagyja azzal, hogy az 
elfogadott társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen a megállapodás és 
a szakmai program között az összhangot meg kell teremteni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdés, vélemény, van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását az elhangzottakkal. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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54/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézmény- 
fenntartó társulási megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítását megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek azzal: 
hogy a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen a 
megállapodás és a szakmai program között az összhangot meg kell 
teremteni 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs:     A bizottság 
 

Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A határozat-tervezetet elfogadásra javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
55/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratának módosítását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
viselı-testületnek. 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs:     A bizottság 

 
IV. A Meserét Lajosmizsei Napköz Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Tagintézménye Szakmai programjának jóváhagyása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A határozat-tervezet azzal egészülne ki, hogy az elfogadott társulási megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen a megállapodás és a szakmai program között az összhangot 
meg kell teremteni. Más egyéb javaslat, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
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Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai Programját. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
56/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai  
programjának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
  Bölcsıde Bölcsıde Tagintézménye Szakmai programját hagyja jóvá 
  azzal, hogy a megállapodás és a szakmai program közötti összhangot  
                      meg kell teremteni. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás feladatellátási 
,intézményhálózat-mőködtetési és –fejlesztési terve 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szépen elkészített elıterjesztés. Ehhez kaptunk kiosztós anyagot. Sok kérdés vetıdött 
fel bennem. Elsısorban az a kérdésem, hogy Lajosmizsén az országos átlagtól miért 
nagyobb nálunk a halmozottan hátrányos helyzető és az SNI-s gyermek? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettes 
Ezt a kérdést már boncolgattuk. Lajosmizse lakossága, településszerkezete nagy 
mértékben ezt befolyásolja. Város a nevünk, de nagyon nagy tanyavilággal, 
mezıgazdasági külterülettel rendelkezünk. Megjelent az a réteg is, hogy a városból 
leköltöznek sokan, úgy gondolják, hogy a megélhetésük ebbıl lesz. Ezen emberek 
között nem sok a diplomás végzettségő. A településen sok a roma lakosság. Ott még a 
8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik nagyon sok ember. 
Aki 3 H-s, szülıi nyilatkozathoz kötött. Ezt felül kellene vizsgálni, mert vannak 
olyanok, akik nem 3 H-s-ok a valóságban, de papírforma szerint megfelelnek ennek a 
követelménynek. azt át kellene vizsgálni gyermekenként. A 2 H-s kategóriába azok 
tartoznak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Tudunk 
ingázó családokról is. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi van az SNI-s tanulókkal? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettes 
Ez vizsgálathoz kötött dolog. Az értékelı dokumentum szerint kell cselekedni. Az 
SNI-s tanulók sajátos nevelési igényő gyermekek kategóriáját jelenti, bizonyos 
képesség vagy részképesség hiányokkal küszködı gyermekekrıl van szó. 
Az SNI-a-s besoroláshoz a hiperaktív gyermekek is hozzátartoznak.  
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A gyermekek három évesen úgy érkeznek, hogy nem beszélnek, s akkor derül ki, hogy 
be kellett volna hordani a szülıknek ezen gyermekeket a Juhar utcába Kecskemétre. 
Bízom benne, hogy a korai fejlesztéssel sokat javulhat a helyzet. 
Ha Lajosmizsén lenne egy nevelési tanácsadó, ahol a fejlesztéseket meg tudnák kapni 
a gyermekek, akkor nagyon szerencsés lenne. Gyógypedagógus, logopédus, 
mozgásterapeuta. Ezen fejlesztésekre nagy szükség lenne. Korábban is volt ilyen 
probléma, de a csoportos oktatásban ez nem jött ki úgy, mint most. Most jobban az 
egyénre kell figyelni. Ha a gyermekekkel a szülı nem úgy bánik, akkor az visszaüt a 
viselkedésére a gyermeknek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mely szervezet az, aki ezt kezeli? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az egységes nevelı szervezet. Én abban is látnám a problémát, hogy otthon milyen 
nevelést kap. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mibıl adódik az óvodában való visszamaradás? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ezeknek a gyermekeknek a többsége tavaszi születéső, s azokat engedjük iskolába, 
akik elérik az iskolaérettségi szintet. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az eszközök tekintetében a technika oktatás hogyan mőködik? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Az elızı témát kiegészítve. Azzal, hogy tudjuk a gyermekeknél minél kisebb korban 
elkezdeni a fejlesztést, annál hatékonyabb lehet az. Önkormányzati szinten volt errıl 
már szó egy pár évvel ezelıtt. Ennek nagy hasznát látnánk. Egy ilyen bizottság arra is 
jogosult, hogy megállapítsa a gyermekekrıl, hogy milyen csoportban tanulhat tovább. 
Basky András polgármester 
Egy költségelemzést kellene végeznünk. Ha létrehoznánk egy ilyen csoportot az 
EGYSZI-nél, az milyen költséggel járna? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Egy vizsgálat azt eredményezi, hogy a problémás gyermekek késın kerülnek be. 
Amennyiben az önkormányzatnak arra igénye van, hogy újra foglalkozzunk ezzel, a 
lajosmizsei szakemberektıl erre idıpontot kell kérni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A bizottság arról beszélget, hogy egy megyei önkormányzati kötelezı feladatot 
szeretne. Ezt nem most kell megoldani. Lajosmizse arra törekszik, hogy a kötelezı 
feladatait fenn tudja tartani. Olyan feladatot szeretne Lajosmizse, amelyet alapvetıen 
elbír Lajosmizse költségvetése. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Egy ilyen téma megérdemelne egy helyzetfeltárást. Ennek az elemzése, kidolgozása, a 
célok prioritások meghatározása. A célok megvalósításának fı pontja a stratégia, utána 
a projekt tervezet. Helyzetfeltárásban errıl beszélünk. Kétféle stratégiát ajánlok. Ami 
kistérségi erıforrás, az kerüljön Lajosmizsére. Nem feltétlenül fontos a megyei 
feladatoknak az átvállalása. 
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A másik stratégia a hatékonyság. Komoly pedagóguslétszám van jelen a 
közfoglalkoztatásban. Olyan pedagógusra lenne szükség, aki sokrétő.  
Ennek az intézkedési tervnek legyen olyan része, hogy beiskolázás, olyan 
továbbképzése a pedagógusgárdának, hogy ezek a specifikák minél szélesebb körben 
jöjjenek létre. A továbbképzéseket kellene tovább vinni. A tudásban, a 
továbbképzésben és az együttmőködésben látok óriási erıt. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Munkaközösség régóta van, a fejlesztı pedagógusok együtt dolgoznak. Az EGYSZI-
vel, amit mi nyerni tudnánk, azzal a környezı kistelepülések gyermekeit tudnánk 
ellátni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Örülök annak, hogy olyan szakmai dolgokról beszélünk, ami mutatja, hogy ezek régi 
kelető problémák és még nem kerültek megoldásra. Az óriási dolog, hogy a városnak 
születik egy oktatási intézkedési terve, ami tartalmazza azokat a valós problémákat, 
amik most az oktatást nehezítik. Azt gondolom, hogy ennek a szakmai anyagnak is el 
kell jutni olyan szintre, hogy támogassa azt, hogy induljon el egy másik vonalon. A 
szakma körbejárja az SNI-s, 3 H-s gyermekek problémakörét. Az is fontos, hogy az új 
oktatási törvény mit fog adni nekünk. Sorba járnánk a törvényi lehetıségeket. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Támogatnám, hogy lépjünk tovább. Fejlesztési feladatok között meg is jelöljük a 3 H-s 
gyermekek továbbfejlesztését. 
Mi  a helyzet az évfolyam ismétléssel, a magántanulók számának a csökkentésével? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
A tavalyi törvény nagyon szigorúan leszabályozza, hogy ki lehet magántanuló. 
Nagyon szigorúan a Családsegítı Szolgálat együttmőködésével lehet magántanuló egy 
gyermek. 
Basky András polgármester 
Kevés olyan település van az országban, mint akinek ilyen jól felépített rendszere van, 
mint Lajosmizsének. Nincs olyan település az országban, ahol annyi fejlesztı 
pedagógus legyen, mint Lajosmizsén. Minden pedagógusnak gyermekvédelmi 
feladatot kell ellátni. A védınıi hálózat, gyermekvédelmi hálózat jól mőködik. A 
legnagyobb problémát az okozta, hogy a nevelési tanácsadó nagyon leterhelt volt. A 
tavalyi évben lobbiztam, hogy a fél pszichológusi, fél gyógypedagógusi státuszt 
kapjuk meg. Azt is látni kell, hogy azáltal, hogy a rendszerben sajátos nevelési igényő 
gyermekek vannak, 850 fı helyett jár 1000 fı feletti gyermek. Arra plusz normatíva 
van. Rendkívül pénzfaló történet a sajátos nevelési igényő, a veszélyeztetett helyzető 
gyermekek, a 2H-s, 3 H-s gyermekek nevelése. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban 
ez a rendszer jól fel van építve. Annak a vizsgálata, hogy egy nevelési tanácsadónak a 
létrehozása mennyi pénzbe kerülne, azt meg kell vizsgálni. Ha ehhez hozzá kell tenni 
2-3 millió forintot, akkor nem tudom támogatni. Rengeteget teszünk annak érdekében, 
hogy a településen minél többet tudjunk tenni annak a rétegnek, de meg kellene 
vizsgálni, hogy érdemes lenne-e létrehozni a nevelési tanácsadót, annak lenne-e 
gyümölcse. Meg kell nézni, hogy mennyi normatívát tudunk lehozni a pályaválasztási 
tanácsadó terén. 
Meg kell vizsgálni annak lehetıségét, hogy mit jelentene az, hogy ha Lajosmizsén 
lenne nevelési tanácsadó. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Jó lenne, hogy ha ezt a szakembergárdát együtt tudnánk csiszolni. A fejlesztıknek, 
logopédusnak, gyógypedagógusnak együtt kell dolgozni. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Kocsis Györgyné óvodavezetıvel egyetértek. Az iskolának van egy speciális tagozati 
csoportja. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Végigmegyünk a feladatokon. A stratégia marad, a 11. pont marad 21. 
pontnál polgármester helyett önkormányzat és igazgató, 22-nél önkormányzat és 
igazgató legyen. Javaslom a pedagógusképzés bevitelét 26. pontként, a 24. pont 
maradjon. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az óvoda is táblázatba foglalta a dolgokat. Célfeladatokra bontottuk le a feladatokat. 
Ez szerepel a koncepcióban. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kellene egy olyan anyagot készíteni a nevelési tanácsadó létrehozására, hogy 
megvizsgálni a humán erıforrás anyagi részét és a két intézményvezetı lenne a 
felelıs. Elsı körben a bizottság tárgyalná.  
Basky András polgármester 
Október, november környékére kellene tárgyalni. Kocsis Györgyné és Sápi Tiborné 
készítse el az anyagot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Javaslom, hogy a módosítással 
együtt fogadjuk el a napirendi pontot. 
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és –fejlesztési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
57/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói  
Társulás feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és – 
fejlesztési terve 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse és 
  Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás feladatellátási, in- 
  tézményhálózat-mőködtetési és – fejlesztési tervét az elıterjesztés ha- 
  tráozat-tervezete szerint megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bizottság bízza meg az óvoda vezetıjét és az iskola igazgatóját, hogy vizsgálja meg 
a nevelési tanácsadó létrehozásának a lehetıségét Lajosmizsén. A két intézmény 
vezetıje készítsen egy anyagot október végére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
58/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Nevelési tanácsadó létrehozásának 
lehetısége 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megbízza az óvoda veze- 
  tıjét és az iskola igazgatóját, hogy vizsgálja meg a nevelési tanácsadó 
  létrehozásának a lehetıségét Lajosmizsén.  
  A bizottság kéri, hogy a két intézmény vezetıje készítsen egy anyagot 
  október végére a vizsgálatról. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
  
4./ Napirendi pont 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Ezt a pályázatot még nem írták ki. az elıkészítı munkákat el kellett kezdeni. A 
bizottság, aki az oktatás fejlesztését vizsgálja, már nagyon komoly szakmai munkát 
végez. Köszönjük Sápi Tibornénak, Veszelszkiné Nagy Erikának, Nagy Erzsébetnek 
és Józsáné dr. Kiss Irénnek ezt a komoly munkát  
A Mathiász utcai iskolának a megszüntetése nagyon rossz lépés lenne. Ezt most 
Lajosmizsén nem lehet meglépni. Nem lenne szerencsés, hogy a lajosmizsei 
gyermekek lássák ezt a rossz példát. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
A speciális iskola nem fog megszőnni a tervek szerint. Annak a lehetıségét látjuk, 
hogy a Ceglédi út mellett külön épületben lennének elhelyezve, 8 órára járnak. Az 
ebédlıbe a pedagógusokkal együtt járnának. Ezt az alsó tagozatos osztályt vinném be a 
kollégiumba, akik ott vannak jelenleg. 
 
Bartal Sándor bizottsági tag eltávozott az ülésrıl 11.30 órakor, a bizottság a 
továbbiakban 4 fıvel határozatképes. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egészségtelen, hogy ezeket a sérült gyermekeket tovább integrálják. Ez a 18 gyermek 
van, akiket nem lehet kiengedni a többi gyermek közé, mert akkor még több 
gyermeket visznek el az iskolából és több normatíva igénytıl esünk el. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A pedagógia azt mondja, hogy az egészséges gyermekeknek is meg kell tanulni a 
sérült gyermekekkel együtt élni. Ha a társadalomba való beilleszkedést nem tanulják 
meg kicsi korban, akkor nem tudnak beilleszkedni. 
Infrastruktúra. A mai oktatási elvárásoknak a jelenlegi speciális iskola nem felel meg. 
nagyon lerobbant épület. Ez az új hely, amit szeretnénk kialakítani, a mai oktatási 
rendszernek megfelel. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez nagyon rossz üzenet a szülıknek. A villanyszámlát és a gázszámlát megspóroljuk 
ezzel, de nagyon rossz döntés. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ezek a gyermekek együtt nevelkedtek az egészséges gyermekekkel. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Koncepció szintjén el kell dönteni, hogy mi az, amit fejleszteni akarunk, mi az, amit 
nem. Részletkérdés, hogy a speciális iskolát mozdítjuk-e vagy sem. Lajosmizsének 
egyik legnagyobb hátránya, hogy szétforgácsolódott az oktatási hely. Azzal az 
épületállománnyal és tanterem szükséggel azt a verziót állítottuk elı, hogy próbáltuk a 
használt épületeknek a számát csökkenteni, fı szempont a pedagógiai program volt, a 
sávos oktatás. A kollégiumnál jelentıs funkcióváltás van. A földszinten négy, az 
emeleten nyolc tanterem van. Azt néztük meg, hogy infrastruktúra szempontjából 
alkalmas legyen. 
Megnéztük a Mathiász utcai épületet, nagyon lerongyolódott állapotban van. 
Nincs aula, zsibongó, díszterem. Szükség van egy plusz terem kialakítására, hogy az 
IGSZ-nek is legyen helye. A tantermek kialakítására a földszinten tudnánk az ottani 
funkcióknak megfelelı helyet kialakítani. Az IGSZ-t a jelenlegi szolgálati lakásba 
tudnánk áthelyezni. Az iskolából emeljük ki a szolgálati lakást, az üres szolgálati 
lakást pedig használjuk ki. 
Basky András polgármester 
9. oldal. Ezt át tudjuk-e úgy dolgozni, hogy csütörtökre a testületi ülésre ez a javaslat 
összeálljon? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Ennek a döntésnek a végsı döntését átruházom az Önkormányzatra. 
Basky András polgármester 
Akkor járnánk a legjobban, hogy ha vagylagosan hagynánk meg. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Maradjon ki a Mathiász utcai integráció ebbıl a rendszerbıl. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A Mathiász utcával ilyen értelemben nem kellene foglalkozni, ne mozdítsuk az ottani 
iskolát. Ha meglesz a tervrajz, akkor utána lehet azt az igényt elıterjeszteni, hogy a 
felsı tagozatot, alsó tagozatot hogyan lehet oktatási szempontból elhelyezni.  
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
85 éves az épület, az iskola erısen le van pusztulva. Kell egy új épület, ami 
komfortosabb. Azt, hogy a speciális iskolának hol kapunk helyet, majd megoldódik. 
 
 
 



 15 

Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Arról kellene dönteni, hogy ez a fajta gondolkodás elfogadható-e? Vegyük ki a 
speciális iskola témakörét. Alapkérdés, hogy a felmérés minél nagyobb körben 
történjen meg. 
Basky András polgármester 
A volt gyakorlati épületet megjelölni tartaléképületként. A speciális iskola fejlesztése 
szükséges, azt tegyük bele az anyagba. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az anyag részemrıl elfogadható azzal, hogy a speciális iskola maradjon a helyén, s a 
Farkas Építési Irodát bízzuk meg a terv elkészítésével. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
59/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1.  
azonosító számú pályázati konstrukcióval  
kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja 

„Az én iskolám” – Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Lajosmizse 
mikro-térségében címő projekt-tervezetet azzal, hogy a Mathiász utcai  
speciális iskola maradjon a helyén, s a Farkas Építési Irodát bízza meg a 
terv elkészítésével. 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben hetedik évfolyamon 
indítható osztályok, és ötödik évfolyamon szervezhetı csoportok számának 
meghatározása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Meg van határozva, hogy egy csoportban hány gyermek lehet. Ennek megfelelıen kell 
kialakítani az iskolai osztályok csoportlétszámát. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Tekintettel arra, hogy sok gyermeket elvittek az iskolából, s ez úgy alakult, hogy most  
a hetedik évfolyamon négy osztályt tudunk indítani, s az ötödik évfolyamon két emelt 
szintő angol nyelvi csoport oktatása válik lehetıvé. 
Basky András polgármester 
Keresni kell olyan forrást, amibıl meg tudunk finanszírozni további plusz 
szolgáltatást. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mit tudunk ígérni a szülıknek? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
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A hetedik-nyolcadik évfolyamon a sávos matek és magyar oktatást tudom ígérni. 
Szeretném ígérni, lehetıség van arra, hogy ne heti három, hanem négy órában 
tanuljanak a gyermekek matematikát. Ez a kollégáknak óraszám növekedés, de ennek 
anyagi vonzata van. 
Nagy Judit irodavezetı 
Amennyiben az intézményvezetık a csoportba illetve osztályba sorolásnál túllépik a 
jogszabályban meghatározott maximális létszámokat, úgy kérem, hogy azt 
haladéktalanul jelezzék az önkormányzat felé. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még az anyaggal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
60/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben  
szervezhetı csoportok számának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  az elıterjesz- 
  tés határozat-tervezetét megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselıt-testületnek. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nekem nagyon tetszik ez a program. A brazil napokra honnan jönnek? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Ez az elsı alkalom, hogy egész augusztusban minden hétvégén program lesz. 
Remélhetıen a német fúvós zenekar, a brazil est és az írek kultúrájába sikerül 
betekinteni. 
A helytörténeti egyesület helytörténeti győjteményét is meg lehet majd tekinteni. 
Azért nem pakolunk ki a központi parkba, mert óriásiak a költségei. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Reméljük, hogy tetszeni fog a lakosságnak.  
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a XVIII. Lajosmizsei Napok programját. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
61/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadása 
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HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja a 2011.  
                      augusztusában megrendezésre kerülı XVIII. Lajosmizsei Napok  
                      program-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı- 
                      testületnek. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A nevelési tanácsadó 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 
0,5-0,5 fıvel szeretné növelni a pszichológusi, valamint 
Ahhoz kell hozzájárulni, hogy a nevelési tanácsadó 2011. szeptember 1-jétıl 2012. 
augusztus 31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a 
gyógypedagógusi létszámát. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a pszichológusi és gyógypedagógusi feladat ellátás további 
mőködtetésére vonatkozóan az elıterjesztés határozat-tervezetét, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
62/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás 
további mőködtetése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a pszichológiai és gyógy- 
  pedagógiai feladatellátás további mőködtetetésére vonatkozóan elfogad- 
  ja az elıterjesztés határozat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra ja- 
  vasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8.) Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e az egyebekben valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Befejeztük a Fekete István Általános Iskola udvarának felújítását. Mint az alapítvány 
elnöke, szeretném megköszönni az önkormányzatnak és mindenkinek, akik ebben 
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részt vettek. A tanévzáró ünnepségen volt egy olyan rész, ahol megköszöntük a 
munkáját mindenkinek. A Képviselı-testületi ülésen egy emléklapot szeretnék majd 
átadni azon képviselıknek, akik részt vettek a munkában. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönjük a tájékoztatást, örülünk neki, hogy az udvar felújítása megtörtént. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
 Holminé Sebık Márta sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  ÖIB elnöke       jegyzı 
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 K I V O N A T 

a 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült 

jegyzıkönyvbıl 
2011. június 28. 

 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ………… 
 
 
57/2011. (VI. 28.) ÖIB hat. 
Nevelési tanácsadó létrehozásának 
lehetısége 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megbízza az óvoda veze- 
  tıjét és az iskola igazgatóját, hogy vizsgálja meg a nevelési tanácsadó 
  létrehozásának a lehetıségét Lajosmizsén.  
  A bizottság kéri, hogy a két intézmény vezetıje készítsen egy anyagot 
  október végére a vizsgálatról. 
  Határid ı: 2011. június 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ……… 
 
 

K.mf. 
 

 
Holminé Sebık Márta sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
             ÖIB elnök      jegyzı 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles 
 
 
 
 


